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RESUMO

Esta dissertação analisa o telejornalismo e suas reconfigurações com ênfase na atuação do 
público enquanto coprodutor de notícias. A sociedade contemporânea depara-se com novas 
formas de consumir e produzir informações o que influencia a participação efetiva do público 
no  fazer  notícia.  Como  uma  importante  instância  na  construção  de  valores  e  hábitos 
socioculturais, o telejornalismo constantemente ganha novos contornos e, ao mesmo tempo 
em que contribui na construção da realidade social, também é influenciado e construído pela 
sociedade. Diante desses novos contornos, as inovações tecnológicas e a postura dos cidadãos 
em conjunto com a atuação dos jornalistas protagonizam o fazer notícia. Assim, estudamos 
tais  reconfigurações  do  telejornal  enfatizando  a  performance  dos  profissionais  diante  do 
processo de apropriação dos fazeres jornalísticos por parte da audiência. Abordamos aspectos 
referentes às formas de participação do público, bem como os aspectos que levam o jornalista 
a transformar informações, sugestões, imagens enviadas pelos cidadãos nas notícias de TV. 
Os critérios de noticiabilidade, critérios de escolha, produção e edição do material que chega 
às redações  por meio  do cidadão foram ressaltados  na medida em que acompanhamos as 
rotinas  produtivas  de  dois  telejornais  locais  de  Pernambuco.  O  acompanhamento  das 
atividades diárias de jornalistas de TV, principalmente produtores e editores de texto ajudou-
nos a perceber de que forma o cidadão participa da produção da notícia e que aspectos do 
fazer jornalístico vêm sendo influenciados diante da participação do público.

 

PALAVRAS-CHAVE: Construtivismo; Telejornalismo; Coprodução de notícia. 



ABSTRACT

This  dissertation  analyses  news  broadcasting  and  its  reconfigurations  emphasizing  the 
audience role as news’ co producer. Contemporary society faces new ways of consuming and 
producing information, which influences the effective participation of the audience on the act 
of making the news. As an important instance on the building of social-cultural values and 
habits, news broadcasting is constantly achieving new configurations and, at the same time it 
contributes to the building of social reality,  it is also influenced and developed by society. 
Facing these new outlines,  technological  innovations  and citizens’  behavior  together  with 
journalists activity are the main pieces of the act of making the news. Thus, we study this TV 
news reconfiguration giving emphasis to the professionals’ performance front to the process 
of appropriation of journalist activities by the audience. We approach aspects referring to the 
ways of audience participation, and the aspects which lead the journalist to turn information, 
suggestions, pictures sent by the citizens into news on TV. Criteria of newsworthiness, choice, 
production and edition of the material that gets to editors through citizens were highlighted 
while  we  followed  the  productive  routines  of  two  news  programs  from  Pernambuco. 
Following  daily  activities  of  television  journalists,  especially  producers  and  contributing 
editors helped us to see how does the citizen take part on the news production and which 
aspects of journalistic work has been influenced by audience participation.

KEYWORDS: Constructivism; News broadcasting; News co production.
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INTRODUÇÃO: O TELEJORNALISMO E O PROTAGONISMO DA SOCIEDADE

A compreensão acerca  dos comportamentos,  posturas e inovações  que permeiam a 

sociedade  exige  uma  atenção  sobre  as  instituições  que  a  compõem.  O  jornalismo, 

especialmente o telejornal, representa um dos segmentos que mais contribui na construção e 

no entendimento da realidade social. O noticiário televisivo é uma das principais instâncias de 

construção  de  valores  coletivos  e  hábitos  socioculturais,  alcançando  e  influenciando  um 

grande número de pessoas (VILCHES, 1989). O telejornalismo constantemente ganha novos 

contornos e, da mesma forma que influencia na construção da realidade social,  também é 

influenciado e construído pela sociedade. 

Analisar o telejornalismo e as perspectivas que envolvem os processos de mudança e 

reconfigurações  desta  atividade  é relevante  no entendimento  da sociedade contemporânea, 

que,  mesmo diante de tantas inovações  tecnológicas,  conta com a TV como um meio  de 

referência  na  busca  por  informação.  Um  projeto  de  pesquisa  internacional  sobre 

telejornalismo envolvendo 17 países  realizou em 2010 um inquérito  sobre o consumo do 

telejornal  no Brasil.  Neste  estudo,  Wainberg  (2011) mostra  que na sociedade brasileira  a 

principal  fonte  de  informação  é  o  telejornalismo.  O estudo  mostra  que  a  maior  parte  da 

população  brasileira  assiste  aos  telejornais  diariamente  e  apenas  2%  dos  brasileiros 

entrevistados na pesquisa afirmaram nunca acompanhar as notícias de TV.

A  relevância  da  televisão,  especificamente  do  telejornal,  na  sociedade  justifica  a 

importância de realizar pesquisas nessa área. Assim como a sociedade, o telejornalismo evolui 

e modifica-se. Dentro dos processos de mutação do telejornal, as inovações tecnológicas e a 

postura dos cidadãos em conjunto com a atuação dos jornalistas profissionais protagoniza o 

fazer  notícia.  É  nesse  sentido  que  a  presente  dissertação  estuda  o  telejornalismo  e  suas 

reconfigurações com ênfase na atuação do público enquanto coprodutor de notícias. 

A função social do telejornalismo, especialmente no que se refere aos processos de 

construção da realidade,  está  relacionada com a atuação dos  cidadãos e  cidadãs  no fazer 

notícia. Daí, a importância de refletir também sobre a relação do telejornal com o público em 

um ambiente de constantes inovações tecnológicas. Percebemos que o telejornalismo, como 

lugar de referência e com características didáticas e pedagógicas, ajuda a construir a realidade 

social  (CORREIA;  VIZEU,  2008).  A  sociedade,  por  sua  vez,  ajuda  a  construir  o 

telejornalismo  na  medida  em  que,  o  telespectador  utiliza-se  dos  mais  diversos  meios 
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tecnológicos  para  fazer  e  enviar  vídeos,  fotos,  textos,  mandando  sugestões  de  pauta  ou 

registros  de  fatos  potencialmente  noticiáveis  e  fazendo  com  que  acidentes,  flagrantes, 

denúncias, fenômenos da natureza e outros acontecimentos cheguem aos distintos veículos 

jornalísticos com uma frequência cada vez maior. 

Esse  fenômeno  recebe  variadas  denominações  como  jornalismo  participativo, 

jornalismo  colaborativo,  jornalismo  cidadão,  entre  outras.  Neste  trabalho,  entretanto, 

optamos por não usar nenhuma destas, uma vez que tais nomenclaturas tendem a englobar 

como jornalismo, as informações produzidas pelos cidadãos. Por isso, no que se refere ao 

conteúdo  produzido  e  disseminado  pelo  público,  falaremos  em  coprodução  de  notícias, 

partindo do pressuposto que a colaboração do público é importante no fazer jornalístico, mas, 

por si só, a atividade não pode ser denominada jornalismo. 

Mesmo  não  sendo  identificada  como  jornalismo,  a  atuação  dos  cidadãos  vem 

adquirindo  cada  vez  mais  relevância  no  cotidiano  dos  jornalistas  profissionais.   Fruto  de 

aspectos sociais, culturais, econômicos e tecnológicos que permeiam um panorama marcado 

pelos processos de convergência midiática,  tecnológica e cultural,  esse caráter atuante das 

pessoas rompe as fronteiras da passividade no fluxo informativo. 

Muito presente na Internet, essa característica do consumidor-produtor também pode 

ser  observada  nas  mídias  tradicionais  como  a  televisão  e,  nesse  caso,  o  desempenho  do 

jornalista  é  de  extrema importância.  Diferente  da  Internet,  na  TV o material  informativo 

advindo  do público  sempre  passa  pelo  crivo  do  profissional.  Nesse  sentido,  a  função  do 

telejornalista se reconfigura na medida em que ele, além buscar e decidir o que será notícia,  

agora  também  filtra,  apura  e  contextualiza  a  informação  que  vem  até  ele  por  meio  do 

telespectador. 

Dentro desse contexto, nossa preocupação é identificar pistas sobre as novas formas de 

consumir e produzir informações na sociedade contemporânea como um fator de influência e 

participação efetiva do público nos fazeres jornalísticos. Diante das mais variadas formas de 

colaboração,  produção e  disseminação de informações  por  parte  de cidadãos e  cidadãs,  a 

coprodução  da  notícia  é  um  desafio  central  para  o  telejornalista  dentro  do  conjunto  de 

mudanças  que  estão  ocorrendo  no  campo.  Assim,  vamos  discutir  as  mudanças  que  o 

telejornalismo vem sofrendo e a postura dos profissionais diante do processo de apropriação 

dos fazeres jornalísticos por parte dos telespectadores.  
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A  importância  e  as  inovações  do  telejornalismo  na  sociedade,  as  formas  de 

participação  da  audiência  ativa1 (Barker,  2003);  critérios  de  noticiabilidade;  critérios  de 

escolha e de edição do material enviado às redações, limitações e novas formas de trabalho 

nas redações integradas, questões éticas e profissionais do jornalismo, são aspectos relevantes 

na discussão acerca da coprodução de notícias. O presente trabalho também discute esses 

aspectos.  

No  primeiro  capítulo,  tomando  por  base  teorias  construtivistas,  principalmente  as 

ideias  de autores como Berger e Luckmann (2009),  mostramos como a realidade social  é 

instituída,  e como o jornalismo,  enquanto instituição,  influencia as pessoas e ajuda-as nos 

processos  de  interpretação  e  construção  desta  mesma  realidade.  Ainda  neste  capítulo 

ressaltamos a força e as funções do telejornalismo na sociedade contemporânea, mesmo em 

meio a diversas tecnologias de informação e comunicação. Recorremos, então, às ideias de 

autores como Alsina (2005), Gomis (1991), Wolton (1996), Vizeu (2005; 2008), entre outros.

No  segundo  capítulo,  fazemos  um  breve  histórico  do  telejornalismo  no  Brasil 

procurando mostrar as mudanças que vêm ocorrendo no telejornal. Ao longo da história, o 

telejornalismo vem mostrando que sofre adaptações e inovações em função de vários aspectos 

evolutivos da sociedade. Mudam tecnologias, formatos, linguagens e a forma de produzir e 

divulgar telenotícias também vai se reconfigurando. Uma dessas reconfigurações refere-se à 

relação entre o público e o telejornalismo — desde aparições das pessoas como personagens 

das  matérias,  fontes  de  informação,  até  chegarem a  adquirir  um perfil  mais  interativo  e 

participativo, atuando diretamente na produção da notícia e na construção do telejornal. Essa 

nova  forma  de  atuação  do  público  influencia  em  aspectos  da  produção  jornalística 

relacionados aos critérios de noticiabilidade, que também são discutidos no capítulo. 

Isso mostra que o telejornal não perde importância nem irá desaparecer em função de 

novos meios de informação e comunicação, mas sim, que enfrenta novos desafios e possui 

capacidade  de  se  reinventar  de  acordo  com  as  novas  características  e  demandas  da 

contemporaneidade.  E  são  justamente  essas  características  da  contemporaneidade 

influenciadoras  nas  mudanças  do  telejornalismo  de  que  tratamos  também  no  segundo 

capítulo.   Assim,  jornalismo  aparece  como  um  dos  aspectos  atingidos  pelos  fatores 

relacionados à cultura de convergência. 

As reflexões levantadas nesse capítulo ressaltam as mudanças tecnológicas, sociais e 

culturais  que  permeiam  as  maneiras  de  produzir,  consumir  e  disseminar  informações. 
1 Utilizaremos nesse trabalho público e audiência participativa com significado semelhante ao termo audiência 
ativa proposto por Barker (2003) que afirma serem as audiências televisivas criadores ativos que não mais 
aceitam de forma acrítica os significados textuais, mas sim utilizam sua carga cultural para influenciar tais 
significados. 
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Utilizamos as ideias de Negredo e Salaverría (2008), Jenkins (2008), López (2011; 2012) para 

fundamentar nossa reflexão. A discussão também gira em torno das rotinas profissionais dos 

jornalistas  diante  da  polivalência  exigida  pelos  processos  de  Convergência.  Todas  as 

explanações feitas nesses capítulos embasam, contextualizam e justificam a postura atuante 

do  público  no  fluxo  informativo  e  o  uso  do  material  produzido  e  distribuído  por  não 

profissionais no cotidiano das redações. 

É nessas circunstâncias que o consumidor de notícias agora se apresenta cada vez mais 

atuante e assume o papel de coprodutor. As diversas formas de atuação dos cidadãos e cidadãs 

no  fazer  notícia  bem  como  as  consequências  e  importância  dessa  coprodução  para  o 

telejornalismo são aprofundadas  no terceiro  capítulo  intitulado “Um Novo Ator Entra  em 

Cena”.  Essas considerações representam o eixo desta pesquisa, cujo objetivo geral é analisar 

as  rotinas  produtivas  do  telejornalismo,  mostrando  como  ele  contribui  na  construção  e 

modificação da realidade social por parte da audiência ativa e de que forma essa audiência 

atua  na  coprodução  de  notícias.  Com  isso,  pretendemos  também  levantar  reflexões  que 

norteiem os  profissionais  diante  dessa  crescente  participação dos  telespectadores  no fazer 

jornalístico.  No capítulo seguinte apresentamos, então,  os apontamentos que são frutos do 

nosso olhar sobre o cotidiano da redação do telejornal.

Os objetos de nossa pesquisa são as rotinas produtivas do TV Jornal Meio-dia e do TV 

Jornal Mais, telejornais transmitidos pela TV Jornal em Pernambuco, pertencente ao Jornal do 

Commercio  de  Comunicação,  uma  das  empresas  do  grupo  João  Carlos  Paes  Mendonça 

(JCPM). A opção por esses objetos consiste em ser a TV Jornal uma emissora que ressalta de 

maneira  intensa  as  questões  da  comunidade,  dando  cada  vez  mais  espaço  ao  cidadão.  A 

escolha  por  telejornais  locais  justifica-se  pela  proximidade  em relação  ao  público,  tanto 

geograficamente quanto ao que se refere às temáticas abordadas. O telespectador identifica-se 

com os noticiários que retratam os aspectos do cotidiano de sua comunidade.  Nesse caso, 

sente-se mais íntimo dos telejornais e mais à vontade para contribuir  com o fazer notícia. 

Além disso, por possuírem um caráter comunitário, com prestação de serviço, denúncias e 

cobranças, o TV Jornal Meio-dia e o TV Jornal Mais são vistos por muitos pernambucanos 

como instrumentos  na defesa dos  interesses  do cidadão,  o  que incentiva  ainda  mais  esse 

público a colaborar, participar, interagir. 

Durante uma semana observamos as atividades diárias dos jornalistas, principalmente 

produtores e editores de texto dos referidos telejornais, levantando dados que nos ajudassem a 

perceber  de  que  forma  o  cidadão  participa  da  produção  da  notícia?  Qual  a  postura  dos 

jornalistas  profissionais  diante  da  colaboração  do  telespectador  e  que  aspectos  do  fazer 



15

jornalístico  vêm  sendo  modificados  diante  da  participação  do  público?  A  metodologia 

utilizada nesta pesquisa segue o caminho das pesquisas relacionadas aos estudos e teorias do 

jornalismo  (MACHADO,  2004);  (VIZEU,  2007),  através  de  entrevistas  e  observação 

participante. Dessa forma analisamos a relação entre o público e os jornalistas, as etapas da 

construção da notícia, desde a captação e apuração da informação até o tratamento e a edição 

que  transformam  material  informativo  em  notícia.   Assim,  estudamos  o  ciclo  que  a 

informação percorre — partindo do cidadão, passando pelo jornalista, onde se transforma em 

notícia, e voltando para o cidadão — com o intuito de analisar a atuação dos cidadãos na 

construção do telejornalismo, que se encontra em processos de constantes transformações. 

1. REALIDADE EM CONSTRUÇÃO

A vida em sociedade é marcada pelo constante transcorrer de fatos. Há sempre algo 

acontecendo  e  é  indispensável  à  sociedade  tomar  conhecimento  dos  acontecimentos  do 

cotidiano e assim inserir-se em uma atualidade que lhe sirva de referência. Diante de tal busca 

por um presente social de referência, a função dos meios de comunicação é, de acordo com 
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Gomis  (1991), “rodear-nos  de  um presente  social  contínuo,  bastante  novo  para  que  nos 

impressione e bastante velho para que possamos conhecê-lo e comentá-lo, que é uma maneira 

de  assimilá-lo  e  dominá-lo.”  (GOMIS,  1991,  p.48,  tradução  nossa).  Nesse  aspecto  de 

conhecimento do presente social contínuo o jornalismo apresenta-se como fator primordial.

O jornalismo está fortemente relacionado com a atualidade e, consequentemente com a 

difusão  de informações  responsáveis  por  promover  o conhecimento  dos  fatos  que  são de 

interesse público e do público. 

O jornalismo tem a sua causa e o seu objetivo no organismo social. Nenhum 
povo,  nenhuma  coletividade  dispensa  o  jornalismo.  Sem  a  informação  e  a 
orientação que o jornalismo transmite, a vida social seria impossível e o próprio 
Robinson Crusoé, logo que se pôs em contato com Sexta-Feira, entrou a tentar 
informar-se e transmitir-lhe informações, a fim de que lhe fosse possível viver 
em harmonia com ele. (BELTRÃO, 1992, p.111)

Assim, a sociedade contemporânea pode ser caracterizada pela atividade jornalística 

na medida em que esta ocupa um lugar central  diante de uma sociedade em que os seres 

humanos necessitam cada vez mais de informação. O jornalismo é, pois, uma das principais 

formas de que as pessoas dispõe para conhecer, interpretar, construir e transformar  seu meio 

social. 

Sendo  um  aspecto  fundamental  da vida  em  sociedade,  a  relevância  do  papel  do 

jornalismo atualmente é incontestável. Para López (2012), o jornalismo e seus efeitos estão 

muito presentes na vida dos cidadãos. Diante do intenso fluxo de informação e da imensidão 

no número de fatos e acontecimentos, as ações de escolher, descartar, interpretar, traduzir, 

contextualizar e hierarquizar as informações marcam o protagonismo da atividade jornalística 

na sociedade, principalmente no que se refere à construção da realidade. Percebe-se, então, 

que o processo de produção das notícias  por parte  dos  jornalistas  marca  a  construção da 

realidade social cotidiana. 

1.1 Um olhar sobre a Teoria Construtivista 

Estudar a conduta do ser humano na vida cotidiana é ressaltar a capacidade que cada 

indivíduo possui de transformar e construir a si próprio e a sua realidade, bem como, perceber 

como a realidade influencia as atitudes e comportamentos de cada pessoa. Nesse sentido, as 

teorias  construtivistas  destacam a  ideia  de  que  o  homem responde  a  estímulos  externos, 
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agindo sobre eles para construir seu próprio conhecimento. O Construtivismo ratifica, dessa 

forma, a condição do ser humano como ser social, que colabora na construção do mundo em 

que está inserido.

Recorrendo a algumas correntes construtivistas, pode-se perceber que Corcuff (2001) 

observa que elas abarcam desconstruções e reconstruções da realidade.  Destaca pensadores 

como Norbert Elias, Bourdieu, Alfred Schütz, entre outros, ressaltando o Construtivismo sob 

a ótica de autores que, além de analisar os indivíduos e suas interações, se esforçam para sair 

do nível microssociológico. Corcuff (2001) aponta algumas diferenças e, ao mesmo tempo, 

aproximações  entre  o  Construtivismo  Estruturalista,  que  parte  das  estruturas  sociais, 

reivindicado por Pierre Bourdieu e o Construtivismo Fenomenológico,  ao qual estão mais 

próximos os trabalhos de Peter Berger e Thomas Luckmann, desenvolvidos a partir de Alfred 

Schütz.  Nessa  última  perspectiva,  “a  sociedade  é  uma  produção  humana;  uma  realidade 

objetiva e o homem é uma produção social”. (BERGER e LUCKMANN, 2009, p. 87)

Berger e Luckmann (2009) partem da Sociologia do Conhecimento e expõem uma 

espécie de ciclo em que a ação subjetiva do homem pode criar fatos objetivos, que por sua 

vez,  vão interferir  na subjetividade  de cada ser  humano.  Em se tratando de realidade,  os 

autores a definem como “uma qualidade pertencente a fenômenos que reconhecemos terem 

um ser independente de nossa própria volição” (BERGER e LUCKMANN, 2009, p.11) isso 

significa que a realidade social não depende totalmente da vontade do indivíduo, existe antes 

dele. Por outro lado, Berger e Luckmann (2009), acreditam que, ainda que o indivíduo não 

tenha o poder de mudar com facilidade a realidade social, ela é, de modo parcial, um produto 

humano. 

A construção social  da realidade  decorre,  segundo Berger  e  Luckmann (2009),  da 

existência de uma relação dialética entre o indivíduo e a sociedade que resulta da interação de 

três processos: a sociedade e a ordem social existem somente como produto das ações dos 

indivíduos (exteriorização); A sociedade é, porém, uma realidade objetivamente independente 

da consciência dos indivíduos (objetivação); Os indivíduos, não obstante, são um produto da 

sociedade  (interiorização).  Percebe-se,  assim,  que  esses  autores  analisam  o  processo  de 

construção da realidade social partindo da ação do sujeito para a sociedade e desta para o 

processo  de  internalização  subjetivo  defendendo  que  o  ambiente  sóciocultural  está 

intimamente ligado ao processo de desenvolvimento biológico do homem.
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Dessa forma,  mesmo que a estrutura biológica  humana seja colocada a  serviço da 

realidade  social,  essa  realidade  não  pode  ser  vista  unicamente  como  natural  e  de  forma 

independente do ser humano. O homem depara-se com a realidade e, diante dela, apresenta 

hábitos  comuns.  As  ações  humanas  estão  sujeitas  a  se  transformarem  em  hábitos,  que 

direcionam  a  atividade  humana  e  economizam  esforços.  Essa  economia  de  esforços  é 

repassada de geração para geração e se transformam em um meio de enfrentar determinadas 

situações da realidade. Esse é o ponto de partida para o processo de institucionalização:

A institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recíproca de ações 
habituais por tipos de atores. Dito de maneira diferente, qualquer uma dessas 
tipificações é um instituição. O que deve ser acentuado é a reciprocidade das 
tipificações institucionais e o caráter típico não somente das ações mas também 
dos atores  nas instituições. As tipificações das ações habituais que constituem 
as instituições são sempre partilhadas. (BERGER e LUCKMANN, 2009, p.79) 

Assim,  por  meio  dessa  institucionalização,  os  indivíduos  estabelecem  atitudes 

padronizadas  que  se  constituem  em  regras.  Tais  atitudes,  repetidas,  transmitidas  e 

regularizadas  tornam-se  naturalizadas  e  objetivadas  como  reais.  Com  isso,  a  tomada  de 

consciência  de tais  fatos como reais  e o conhecimento gerado através  deles propiciam os 

processos de legitimação e, assim, é composta a realidade da vida cotidiana dos indivíduos.  

Tomando  por  base  tais  conceitos,  e  trabalhando  os  mesmos  dentro  do  campo  do 

jornalismo, podemos dizer que a realidade do jornalismo existe independente dos indivíduos, 

mas ela só é subjetivada no momento em que as pessoas adquirem o conhecimento sobre o 

que  é  o  jornalismo.  Só  assim,  ele  passa  a  existir  na  consciência  das  pessoas  e  é 

institucionalmente reconhecido como prática profissional, social e cultural. 

Assim,  podemos  estabelecer que os jornalistas têm um papel  socialmente 
legitimado e institucionalizado de construir a realidade social como realidade 
pública  e  socialmente  relevante.  Isso  é  realizado  dentro  de  sistemas  de 
produção especializados:  os  meios  de  comunicação de  massa. (ALSINA, 
2005, p.51-52, tradução nossa).

Dessa  forma,  o  jornalismo  institucionalizou-se  e  é  reconhecido  socialmente  como 

sendo  um importante  fator  de  conhecimento,  reconhecimento,  identificação,  construção  e 

interpretação da realidade social cotidiana.

1.2     O campo do Jornalismo e a  Construção da Realidade
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Aplicar a perspectiva construtivista aos estudos sobre o jornalismo não significa dizer 

que o jornalismo constrói toda e qualquer realidade,  e sim, que ele atua na construção da 

realidade  social  do cotidiano.  A relação entre  a prática  jornalística  e  a realidade  social  é 

ressaltada  por  Alsina  (2005).  O  autor  parte  da  noção da  construção  da  realidade,  como 

produção de sentido através da prática produtiva e das rotinas organizacionais da profissão de 

jornalista. Para ele, a mídia contribui para a criação da realidade social na medida em que os 

acontecimentos são conhecidos graças a esses meios e as suas atividades discursivas. Dessa 

forma,  o  processo  de  construção  da  realidade  social  depende  da  prática  produtiva  do 

jornalismo. 

De fato, o que não aparece nos meios de comunicação não existe para muita 
gente. A mídia dá visibilidade aos fatos. (...) Mas não é só isso, além dos 
mass media  aproximarem a realidade ao indivíduo de uma maneira especial. 
A  representação  da  realidade  por  parte  dos  meios  vai  muito  além  da 
realidade sensível. Isto é, o olho eletrônico vai onde o olho humano não pode 
chegar.  (...)  é  o  olho  eletrônico que vai  nos  permitir  elucidar  o  que não 
podemos ver na realidade. Os meios de comunicação nos aproximam assim 
dos  acontecimentos  de  uma  forma  bem  diferente  para  o  indivíduo. 
(ALSINA, 2005, p. 143, tradução nossa).

Assim o Construtivismo e o jornalismo estão ligados na medida em que este pode ser 

tomado  como um campo de  conhecimento,  um produto e  uma prática  social,  que  possui 

regras,  rotinas,  normas,  fatores  econômicos,  políticos  e  sociais.  Isso  ratifica  o jornalismo 

enquanto resultado de um processo de institucionalização que age no mundo dos indivíduos à 

medida que transmite e interpreta fatos da realidade. Ou seja, o jornalismo se estende a vários 

aspectos  das  atividades  cotidianas  das  pessoas  e  de  tudo  que  está  ligado  direta  ou 

indiretamente a esse cotidiano e atende a diversas demandas da vida em sociedade.

O jornalismo,  em qualquer de suas  manifestações,  busca satisfazer  a três 
necessidades  do  espírito  humano,  integrado  na  vida  social,  a  saber:  1.  
Informar-se do novo, do imprevisto, do original e, através dele ou por causa 
dele, recordar-se do passado, do já sabido, do quase perdido nos arcanos da 
memória; 2. Receber uma mensagem de advertência ou orientação, isto é, 
alertar-se  para  o  futuro,  para  a  ação;  3.  Entreter-se,  descansar  das 
preocupações  no  humour, na  ficção,  na  poesia,  nas  belas  letras,  na  arte. 
(BELTRÃO, 1992, p.75)

Em meio a essa variedade de necessidades do ser humano e diante da infinidade de 

informações  e  acontecimentos,  cabe  ao  jornalista,  por  meio  das  posturas  e  atuações  que 
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caracterizam seu cotidiano profissional,  discernir  quais fatos devem ser transformados  em 

notícias e, consequentemente, quais acontecimentos farão parte da realidade social construída. 

Isso porque, é impossível ao ser humano conhecer e/ou assimilar totalmente todo o 

quantitativo de acontecimentos e informações que permeiam a vida cotidiana.  A realidade 

social que o jornalismo ajuda a construir é, portanto, baseada em escolhas, enquadramentos e 

contextualizações. Isso caracteriza o jornalista como a mais completa síntese de tudo quanto 

interessa e reclama o organismo social. (BELTRÃO, 1992, p.75). Assim, percebe-se que o 

jornalismo não reflete a realidade por completo, como defende a metáfora do espelho2. Para 

López  (2012),  essa  ideia  mostra-se  insuficiente  diante  da  complexidade  do  jornalismo 

enquanto protagonista na construção da atualidade e da realidade. “A metáfora do espelho tem 

limitações  e  a  análise  da  produção  midiática  da  realidade  mostra  a  complexidade  das 

interações que ocorrem e a própria complexidade do funcionamento das sociedades atuais”. 

(LÓPEZ, 2012, tradução nossa).

O jornalismo está  relacionado  de  forma  intrínseca  à  construção da  realidade  e  do 

presente  na  sociedade.  Por  meio  de  estratégias  de  tradução,  interpretação  e  seleção  dos 

acontecimentos, essa atividade carrega em sua essência a capacidade de suprir o público de 

fatos, que vão gerar neste público a necessidade de novos fatos. Dessa forma, Gomis (1991) 

defende que a função social do jornalismo é formar e reformar todos os dias o presente que os 

cidadãos compartilham. 

O jornalismo é, portanto, um método de interpretação, em primeiro lugar, 
porque  escolhe  entre  tudo  o  que  acontece  aquilo  que  considera 
"interessante".  Em  segundo,  porque  interpretada  e  traduz  em  linguagem 
compreensível cada unidade da ação externa  que decide isolar (notícias) e 
também faz uma distinção entre o que é mais essencial e interessante (...). 
Em  terceiro  lugar,  porque,  além  de  comunicar  as  informações  assim 
elaboradas,  trata  também  de  situá-las  e  ambientá-las  para  que  sejam 
compreendidas(...) (GOMIS, 1991, p.38, tradução nossa).

Percebe-se  que  a  atividade  jornalística  representa  interpretação  e  construção  da 

realidade social e isso se torna possível na medida em que os acontecimentos são reduzidos e 

transformados  em  notícias.  Uma  vez  veiculadas  através  dos  mais  diversos  meios  de 

comunicação, tais notícias transformam-se em instrumentos para que o público transforme 

e/ou continue construindo a realidade.

2 A metáfora do espelho foi a primeira metodologia utilizada na tentativa de compreender porque as notícias são 
como são, ainda no século XIX. Sua base é ideia de que o jornalismo reflete a realidade. Ou seja, as notícias são 
do jeito que as conhecemos porque a realidade assim as determina. (PENA, 2005, p. 125)
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Dizer que o jornalismo contribui para a construção social da realidade não significa 

afirmar que ele seja uma transcrição da realidade. Apesar de haver, como já foi especificado 

aqui, uma linha de pensamento que defende a teoria do espelho, o que se observa é que o 

jornalismo, procurando se aproximar da verdade dos fatos e, por meio de enquadramentos, faz 

uma interpretação e não uma reprodução do real. 

Dessa forma, nesse processo de construção social, o papel legitimado do jornalista é 

coletar os acontecimentos relevantes e dar-lhes sentido, propondo com a sociedade um acordo 

de confiança. A sociedade por sua vez, interage de diversas formas arrematando assim essa 

construção da realidade. Em relação a essa dicotomia (espelho versus construção) em que está 

envolvida a prática jornalística, Alsina (2005) destaca: 

Podemos resumir as definições da notícia a partir de dois grandes grupos. 
Por um lado estariam os que defendem a concepção da notícia como espelho 
da realidade. Por outro lado, a notícia seria concebida como construção da 
realidade.  (...)  a  definição  que  proponho  é  a  seguinte:  notícia  é  uma 
representação social da realidade cotidiana produzida institucionalmente que 
se manifesta na construção de um mundo possível.  (ALSINA, 2005, p.333-
334, tradução nossa).

Alsina (2005) afirma existir no jornalismo três mundos distintos e interrelacionados: o 

mundo “real”, o mundo de referência e o mundo possível. Com base nesses três mundos, uma 

teoria  do  jornalismo  construtivista  pode  ser  delineada  na  medida  em que  se  interpreta  o 

mundo real como sendo o mundo dos acontecimentos; o mudo de referência como sendo o 

meio  jornalístico  que  institui  o  valor  dos  fatos,  por  meio  dos  enquadramentos  e 

contextualizações; e o mundo possível como sendo o mundo mostrado através das notícias. O 

jornalismo é, então, representado como intérprete da realidade para que os indivíduos possam 

compreendê-la e/ou modificá-la.  Nesse sentido, no que se refere à atuação dos indivíduos, 

vale salientar que a construção da realidade por parte do jornalismo não deve ser vista apenas 

a partir da perspectiva dos produtores da notícia. 

O  papel  dos  indivíduos   no  processo  de  construção  da  realidade  é  de  suma 

importância.  O  jornalismo  enquanto  instituição  deve  ser  compreendido  tanto  através  da 

atuação de seus profissionais,  quanto pela  influência que essa atuação exerce na vida das 

pessoas, e também pela  forma que a sociedade se comporta em relação ao jornalismo.  Da 

mesma maneira que o jornalismo institui a realidade social, também é instutuído por ela.
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1.3 O Telejornalismo e a “organização do mundo”

A realidade construída pelas pessoas apresenta no cerne de seu processo o jornalismo, 

especialmente o telejornal, como instituição cujo papel é bastante significativo na sociedade. 

Isso porque, “a televisão é o principal instrumento de percepção do mundo da grande maioria 

da  população”  (WOLTON,  1996,  p.69).  Mesmo  diante  das  diversas  tecnologias  de 

informação  e  comunicação  responsáveis  por  tantas  novas  formas  de  disseminar  fatos, 

acontecimentos e conhecimento, a televisão, em particular o noticiário de TV, preserva seu 

papel central  na contemporaneidade.  Para a maioria dos brasileiros,  o telejornal ainda é a 

fonte de informação preferida.

Um estudo  sobre  o  consumo  brasileiro  do  telejornalismo,  realizado  por  Wainberg 

(2011) como parte de um projeto de pesquisa internacional sobre telejornalismo, constatou 

que, no Brasil, meios como o jornal impresso e mesmo a Internet não chegam perto do poder 

informativo do telejornalismo. A pesquisa mostrou que o brasileiro se interessa muito pouco 

pela leitura de jornal: 78% dos entrevistados não haviam lido o noticiário impresso no dia 

anterior à pesquisa. E 32% declararam que nunca leem jornal. Em relação ao meio  on line 

como fonte de informação, o estudo revelou que em 2010 somente 25% do público utilizou a 

rede  mundial  de  computadores  para  se  informar.  Apesar  da  crescente  popularidade  da 

Internet, este meio ainda não alcança a capacidade que a TV possui de informar os brasileiros. 

Os dados coletados na referida pesquisa constatam isso de forma categórica: a maior parte da 

população brasileira (58%) assiste ao noticiário na TV todos os dias da semana. Considerando 

a faixa de 4 a 7 dias, este total sobe para 80%.

A preferência do cidadão pelo telejornal como principal meio de informação se dá em 

grande parte  pelo papel  ocupado pela  televisão  na sociedade.  Esse papel,  de acordo com 

Wolton (1996) consiste em um laço social. O autor acredita que a TV é

(...)  uma  formidável  abertura  para  o  mundo,  o  principal  instrumento  de 
informação  e  divertimento  para  a  maior  parte  da  população  e, 
provavelmente, o mais igualitário e o mais democrático.  Ela é também um 
instrumento de libertação, pois cada um se serve dela como quer, sem ter que 
prestar  contas  a  ninguém:  essa  participação  à  distância,  livre  e  sem 
restrições, reforça o sentimento de igualdade que ela busca e ilustra o seu 
papel de laço social. (WOLTON, 1996, p.65)
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Percebe-se  que  a  televisão  também  é  uma  das  principais  responsáveis  pelo 

conhecimento  de  mundo  de  muitos  cidadãos  e,  consequentemente,  pelo  interesse  destes 

cidadãos em se reconhecerem como parte integrante e atuante na história do mundo em que 

estão inseridos. Isso é possível porque a TV é ao mesmo tempo coletiva e individual. Para 

Wolton (1996), ela oferece ao seu público a possibilidade de participar individualmente de 

uma atividade coletiva. “É a aliança bem particular entre o indivíduo e a comunidade que faz 

dessa técnica  uma atividade constitutiva  da sociedade contemporânea.”  (WOLTON, 1996, 

p.15).  O autor vai além, colocando esse veículo de comunicação como uma conquista da 

democracia e um fator social tão importante quanto a educação, a saúde ou a segurança.

O telejornal, como um dos principais produtos da televisão também agrega em sua 

essência muito do caráter desse veículo. Assim como a TV, o telejornal ocupa na sociedade 

importantes funções. O noticiário veiculado na TV ajuda cada cidadão a se reconhecer, a se 

encontrar e isso faz com que vários estudiosos e pesquisadores da comunicação concordem 

com Vizeu (2006) quando este defende que o telejornal representa a nova praça pública na 

sociedade.   Nessa ideia, o autor afirma, por exemplo, que a TV, particularmente o telejornal, 

converte o exercício da publicização dos fatos como possibilidade da prática da democracia.

A percepção acerca da organização da realidade cotidiana é repassada à sociedade 

diariamente por meio do telejornalismo. As pessoas sentem a necessidade de conhecer ou até 

conferir os acontecimentos através do noticiário. Mesmo que uma pessoa presencie ou tome 

conhecimento de um acidente  que ocorreu em sua rua,  por exemplo,  ela  quer conferir  se 

aquele  acontecimento  foi  noticiado  na  TV  e  de  que  forma  o  telejornal  transmitiu, 

contextualizou  e  interpretou  o  fato.  É  como  se  o  cidadão  necessitasse  do  telejornal  para 

legitimar  os  acontecimentos  cotidianos  como  fatos  importantes.  É  nesse  sentido  que  o 

telejornal auxilia na compreensão e construção da realidade cotidiana.

Correia e Vizeu (2008) acreditam que o jornalismo,  em especial,  o telejornal,  atua 

como  um  lugar  de  referência  na  vida  das  pessoas  assumindo  papel  semelhante  ao  de 

instituições  como  família,  escola,  igreja  e  transmitindo  para  a  sociedade  uma  certa 

tranquilidade  em relação  à  permanência  do  mundo  cotidiano.  Ao  assistir  ao  telejornal  o 

indivíduo tem a certeza de que tudo está transcorrendo como de costume. 

Quando assistimos à televisão adotamos o que Schütz (2003) denominou de 
atitude natural.  Como observou o autor,  no dia adotamos uma postura de 
suspensão da dúvida em relação ao cotidiano. Ou seja, cremos que as coisas 
são  como  estão  evidenciadas  na  realidade.  Isso  não  pode  nos  levar  a 
raciocínio contrário,  que as pessoas não têm dúvidas com relação ao que 
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observam e percebem diariamente. Como uma forma de sobrevivência, elas 
suspendem  a  dúvida.  Acreditamos  que  a  televisão  na  sociedade 
contemporânea cumpre essa a função de reforçar que a realidade existe e que 
não estamos sozinhos no mundo. (VIZEU, 2009, p.77)

Isso significa que, na sociedades, os cidadãos recorrem ao noticiário em busca de orientação, 

de familiaridade. Assim, as pessoas depositam confiança nos telejornais e estes funcionam, 

então, como um meio de segurança.

Desse modo, a realidade construída pelo telejornalismo é uma forma de tornar mais 

simples as complexidades sociais.  Em cada edição do noticiário, o mundo é ordenado para 

que o telespectador absorva e perceba o que de mais importante aconteceu na sua cidada, no 

país e no mundo. Essa forma de organizar o caos social faz com que o telejornal represente 

para as pessoas a estabilidade do cotidiano. Uma vez que descortina para o ser humano aquilo 

que  era desconhecido,  o  que não lhe era  familiar.  Alsina  (2005),  citando Martín  Serrano 

(1985), confirma essa ideia de segurança que alguns meios de comunicação imprimem na 

sociedade:

Nem todos  os  meios  são  somente  meios  de  informação. Martín  Serrano 
(1982, pág. 43) destaca que na Espanha a televisão e o rádio cumprem a 
função de reforço da identidade social. Esta função se dá porque, se  o meio 
comunica  significa  que  o  mundo  segue  funcionando  regularmente, 
independentemente dos meios. (ALSINA, 2005, p.77, tradução nossa)

Na medida em que representa uma referência social, e na busca por organizar o mundo 

e torná-lo mais compreensível,  o telejornalismo é também um construtor de sentidos, uma 

fonte  de  conhecimento.  No  que  se  refere  à  influência  do  jornalismo  na  sociedade  e, 

consequentemente,  ao  processo de construção social  da  realidade,  cabe  destacar  a  função 

pedagógica do telejornal, também apontada por Correia e Vizeu (2008) quando eles defendem 

que o jornalismo aproxima o público de diversos campos do conhecimento,  exercendo, de 

certa forma uma função pedagógica. 

Essa  função  pedagógica  está  intrinsecamente  relacionada  às  práticas  cotidianas  no 

fazer notícia. Para Vizeu (2009), durante esse processo, o profissional deve não apenas captar 

e  publicar  fatos.  Deve haver,  nesse  sentido,  uma constante  vigilância  sobre  as  atividades 

jornalísticas cotidianas. 
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As informações  essenciais  não podem ser suprimidas.  As notícias devem 
trazer detalhes básicos para que possam ser compreendidas. As várias faces 
de um acontecimento devem ser apresentadas. Na construção da notícia é 
preciso  estar  sempre  atento  para  que  aspectos  da  realidade  não  sejam 
ocultados  nem  silenciados.  Os  textos  têm  que  buscar  uma  objetividade 
possível, tomando-se cuidado em não alterar textos e documentos. (VIZEU, 
2009, p.79)

As notícias  de telejornal,  por meio de seus enquadramentos,  estabelecem a organização e 

significados  da  realidade  social  e  é  nessa  perspectiva  de  se  superar  diariamente  que  o 

conhecimento  do  jornalismo  se  faz  necessário.  Para  Tuchmann  (1983)  a  característica 

essencial da notícia está em sua capacidade de organizar a realidade cotidiana através dos 

enquadramentos. A autora acredita que, desse modo, os significados sociais são constituídos 

e, consequentemente, são definidos e redefinidos processos e instituições sociais. Além de 

contribuir para a compreensão da realidade, a relação pedagógica que o telejornal estabelece 

com o telespectador possui outra característica observada por Vilches (1989) que consiste em 

ensinar como se portar diante do texto televisivo, com que atitude comunicativa e em que 

condições o telespectador deve aprender as características do gênero. 

Com isso, o público assistindo aos telejornais, adquire conhecimento tanto em relação 

ao mundo quanto em relação ao próprio fazer  jornalístico.  O telespectador  aprende dessa 

forma, quais fatos podem ser tidos como noticiáveis, critérios de importância e de interesse da 

notícia.  Diante  desse  aprendizado,  ele  sabe,  então,  como  se  portar  perante  a  realidade 

construída pelo telejornalismo, compreende quais fatos, informações e imagens podem virar 

notícia e sabe também que, uma vez noticiados esses fatos, a realidade tem grandes chances 

de ser modificada.  Apresenta-se aí mais um caráter do telejornal: diante da fragilidade de 

várias instituições, principalmente no Brasil, os cidadãos percebem o noticiário de TV como 

um meio de denúncia e resolução de problemas sociais. 

O telejornal exerce uma função política e, ao mesmo, tempo, pretende ser 
uma  abertura  para  o  mundo.  Os  modos  de  construção  e  transmissão  da 
notícia  acabam por  intervir  em outros  campos  sociais,  especialmente  na 
política, frente à fragilidade de outras instituições no Brasil. Objetivamente, 
a  função do  telejornal  é  narrar,  dar  conta  dos  principais  fatos  sociais  de 
diferentes países em todo o mundo; mas simultaneamente ordena, ou melhor,  
reordena  a  experiência  social  do  cidadão  nas  cidades  e  em  diferentes 
comunidades.  É  construído  na  tênue  fronteira  entre  a  narrativa  e  o 
acontecimento  através  de  seus  dispositivos  audiovisuais;  se  constitui  no 
espetáculo da atualidade (BECKER, 2006, p.71).
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Dessa forma,  diante  da fragilização de outros  poderes aos  quais  sempre  estiveram 

destinadas  articulações  e  práticas  políticas,  o  telejornal  evoca  para  si  o  papel  de  mediar 

conflitos sociais na medida em que se coloca como um dispositivo de mediação e revelação 

da verdade. Ao se anunciarem como testemunhas da realidade, os jornalistas constroem aquilo 

que ao mesmo tempo é mostrado aos telespectadores.  O telespectador confia, então, que o 

telejornal é capaz de auxiliá-lo na reivindicação e na promoção de direitos, principalmente, 

quando os direitos estão relacionados a problemas na comunidade em que o telespectador 

vive. 

Isso se percebe com frequência no noticiário brasileiro de TV local ou regional, pois 

esse tipo de telejornal funciona como mediador entre o cidadão e a cidade ou região onde 

mora. O telespectador se conecta a esses locais através do telejornal, partilha e assiste pela TV 

as histórias de cidadãos como ele, e que vivem problemas semelhantes aos seus. E assim, ao 

tomar conhecimento da realidade em que está inserida e, ao sentir-se parte dela, a sociedade 

torna-se mais participativa e atuante no sentido de modificar a realidade e tudo aquilo que 

deixa os cidadãos insatisfeitos.  Daí, Gomis (1991) afirmar ser a notícia uma interpretação 

ativadora da sociedade:

(...) a interpretação da realidade social como um conjunto novo de notícias é 
uma  interpretação  ativadora  da  sociedade.  Faz  com  que  as  pessoas  falem,  
pensem e atuem,  que queiram intervir  nessa mesma  realidade que passam a 
conhecer.  A interpretação jornalística da realidade é uma interpretação popular 
e estimulante, estimula a participação de todos no que acontece. (GOMIS, 1991, 
p. 42, tradução nossa).

Nesse sentido, a força do telejornal está também em tornar público problemas que a 

sociedade  enfrenta,  incentivar  a  mobilização  da  comunidade  e  pressionar  as  autoridades 

responsáveis. Para isso, o noticiário usa como estratégia discursiva a forte capacidade dos 

seus enunciadores em predicarem os acontecimentos, dando-lhes rumo e, ao mesmo tempo, 

apontando-lhes  possíveis  desenlaces.  No  telejornal  confirma-se,  então,  uma  função  que 

teóricos  do jornalismo denominam como  Watchdog,  que seria  o jornalismo de vigilância, 

controle,  denúncia  e  investigação  de  desvios  de  conduta  e  má  administração  de  recursos 

públicos.

Nas democracias ocidentais os meios jornalísticos institucionalizaram-se como 
agentes  de  vigia  dos  poderes  (watchdog  journalism).  Por  vezes  funcionam 
igualmente  como  defensores  de  alguns  setores  da  sociedade  (advocates). 
Embora tenham tido origem em interesses comerciais e (depois) políticos, na 
Europa,  e,  sobretudo após a  aparição  da  rádio  e  da televisão,  alguns meios 
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foram sendo subordinados à lógica do interesse público (...) (SOUSA, 2002, p. 
123)

Dessa forma, Sousa (2002) acredita que o jornalismo existe para informar, comunicar 

utilmente,  analisar,  explicar,  contextualizar,  educar,  formar,  e  também  para  tornar 

transparentes  os  poderes.  Os  meios  jornalísticos  atuariam,  sobretudo,  através  do  ato  de 

informar  os  cidadãos,  partindo  do  pressuposto  que  estes  devem  intervir  como  atores 

responsáveis pelo sistema social de que fazem parte. “Informar jornalisticamente será, assim, 

em síntese, permitir que os cidadãos possam agir responsavelmente.” (SOUSA, 2002, p. 58).

Cada  vez  mais  o  cidadão  reconhece  a  importância  das  telenotícias  como  um 

instrumento que confirma a função do jornalismo na sociedade e isso invalida a previsão de 

muitos apocalípticos do final do século passado, que acreditavam no fim da hegemonia da 

televisão e até na sua extinção.  De fato, na sociedade contemporânea constatam-se inovações 

tecnológicas,  sociais  e  culturais  que  permeiam  as  maneiras  de  produzir,  consumir  e 

disseminar  informações.  Entretanto  tais  mudanças  não  são  catalisadores  de  uma  suposta 

diminuição da importância do telejornal ou até de seu desaparecimento. O que ocorre não é a 

extinção e sim a modificação do fazer notícia.  O telejornalismo, assim como a sociedade, 

encontra-se  em constantes  mudanças  que  se  apresentam como  influenciadoras  de  muitas 

reconfigurações de papéis no produzir e consumir informações.

2. TELEJORNALISMO: MUDANÇAS E DESAFIOS

Nos processos e  evoluções  sociais  e  tecnológicos  destacam-se reconfigurações  dos 

papéis  de  vários  atores.  No campo da  comunicação,  mais  especificamente  do jornalismo, 

vários  aspectos  são  constantemente  modificados.  Os  meios  de  comunicação  tradicionais, 

como a TV, por exemplo, também passam por inovações e o telejornal, como um de seus 

principais produtos, depara-se com novos desafios relacionados ao fazer notícia. A história do 

telejornalismo mostra-o como uma instituição totalmente adaptável  e suscetível  a diversas 

mudanças que o possibilitam acompanhar e atender às demandas da realidade social em que 

está inserido.

Desde  o seu  surgimento  até  os  dias  de  hoje,  a  televisão  passa  por  inovações  que 

acompanham as tendências comportamentais e necessidades dos telespectadores ao longo dos 

processos e das mudanças que ocorrem na sociedade. O telejornalismo também acompanha 

tais  mudanças  e  sua  história  é  repleta  de  inovações  e  adaptações,  tanto,  em  relação  à 
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tecnologia quanto à linguagem, aos formatos e à forma de fazer notícia. Assim, o desafio do 

telejornal  consiste,  atualmente,  em  atender  às  necessidades  dos  mais  variados  perfis  de 

telespectador.  Isso porque, a sociedade contemporânea é marcada por diferentes gerações: 

coexistem a geração daqueles adaptados aos formatos e costumes tradicionais, a geração dos 

que cresceram no mundo analógico e tentam adaptar-se ao digital  e a geração dos que já 

nasceram na era digital e não demonstram interesse pelos formatos tradicionais.

O telejornal, enquanto um meio de informação que se caracteriza por ter a pretensão 

de atingir o maior número possível de pessoas, buscando públicos de todos os níveis sociais e 

culturais,  enfrenta  o  desafio  de,  em  meio  a  tantas  mudanças,  continuar  com  essas 

características de meio massivo. Assim, o telejornal inova tentando atingir tanto o público 

interessado nas novas tecnologias quanto aqueles presos às convenções tradicionais.

Como fazer isso parece ser a grande questão de agora. Como fazer com que um 
telejornal exibido em TV aberta esteja preparado para o público da era digital, o 
público nômade e, ao mesmo tempo, não abandonando seu telespectador fiel,  
bem adaptado ao formato e às convenções tradicionais? Afinal, ninguém está  
buscando demolir uma casa para construir outra. (TOURINHO, 2009, p.203)

Diante do tensionamento de gerações de telespectadores, ressaltar a história da televisão, em 

especial  do  telejornalismo,  é  perceber  um  constante  processo  de  mudanças,  adaptações, 

avanços e reconfigurações em diversas perspectivas do fazer notícia. 

2.1 Um breve histórico

Os  novos  desafios  e  reconfigurações  que  o  telejornalismo  enfrenta  na 

contemporaneidade  têm  raízes  em  um  constante  estado  de  mudanças  que  podem  ser 

observadas tanto na história da televisão quanto do próprio telejornal, uma vez que a história 

do telejornalismo está diretamente ligada aos avanços tecnológicos da TV ao longo do tempo. 

As transformações pelas quais a televisão vem passando desde seu surgimento influenciam 

diretamente o modo de se fazer e transmitir telenotícias.

Não há entre os historiadores um consenso sobre uma data específica para a invenção 

da TV, sabe-se que ela foi surgindo gradativamente,  à medida que cada tecnologia que a 

compõe foi sendo descoberta ou inventada. 

A invenção da televisão não foi um acontecimento individual nem uma série 
de acontecimentos  individuais.  Dependeu de um conjunto de invenções e 
desenvolvimentos nos campos da eletricidade, da telegrafia, da fotografia, do 
cinema e do rádio. (WILLIAMS, 2011, p. 27, tradução nossa).  
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Mattos (2010) defende que os primeiros testes com a televisão datam da década de 

20.  A primeira  demonstração  de  TV utilizando  varredura  mecânica  ocorreu  em 1923  na 

Inglaterra e foi realizada por John Logie Baird. As imagens foram reproduzidas precariamente 

em uma pequena tela. Ainda, de acordo com Mattos (2010), em 1928 a televisão em cores foi 

testada pela primeira vez também por Baird. Já as primeiras transmissões regulares ocorreram 

na década de 30. Um marco destas primeiras transmissões foi a coroação do rei Jorge VI. A 

cerimônia foi transmitida pela BBC de Londres e prova que, junto com a TV, nasce a essência 

telejornalística de mostrar para várias pessoas ao mesmo tempo fatos de relevância social. A 

Segunda Guerra Mundial interrompeu as transmissões da BBC, que foram retomadas ao final 

da guerra para mostrar mais um fato jornalístico o desfile das tropas vitoriosas.

No  Brasil  pode-se  afirmar  que  o  telejornalismo  também despontou  junto  com a 

televisão.  A  primeira  emissora  de  TV,  a  TV  Tupi  de  São  Paulo,  foi  inaugurada  pelo 

empresário  Assis  Chateaubriand em setembro de 1950. Junto com ela,  nasceu o primeiro 

telejornal brasileiro,  Imagens do Dia. O noticiário ficou no ar por pouco mais de um ano, 

quando em janeiro de 1952 entrou no seu lugar o Telenotícias Panair, que também teve curta 

duração.  Mas o primeiro modelo de telejornal a ter sucesso de audiência foi o Repórter Esso. 

Ele pertencia ao rádio e no dia 1º de Abril de 1952 teve sua primeira edição na televisão, 

também por meio da TV Tupi.

No  início  o  telejornal  trazia  características  semelhantes  aos  noticiários  do  rádio. 

Desprovido de dinamismo e utilizando poucas imagens, o telejornal ainda não conhecia as 

potencialidades da televisão e enfrentava limitações técnicas. As notícias em sua maioria eram 

notas narradas pelo apresentador, assim como no rádio. Era um noticiário de rádio só que 

transmitido pela TV. Tudo era feito ao vivo e dentro dos estúdios, as poucas externas eram 

feitas através de filmes que precisavam ser revelados, para em seguida montar a película, e 

isso era caro e demorado.

Esse  modelo  de  telejornal  foi  se  modificando  a  partir  da  criação  do  videoteipe. 

Inventado em 1956 nos Estados Unidos, começou a ser utilizado na televisão brasileira no 

início  da  década  de  60  e  revolucionou  a  forma  de  produzir  e  transmitir  telenotícias.  As 

imagens  a  partir  de  então  poderiam  ser  gravadas  e  transmitidas  posteriormente,  o  que 

aumentou  a  quantidade  e  qualidade  das  notícias.  As  rotinas  produtivas  do  telejornalismo 

foram se transformando à medida em que os filmes revelados em laboratório foram sendo 

substituídos por fitas. As máquinas de videoteipe também agilizaram a edição e facilitaram a 

estruturação das reportagens. As câmeras que captavam a imagem e o som também foram aos 

poucos evoluindo e tornando-se mais portáteis, facilitando também a produção das matérias 
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de televisão. O Telejornal começava, agora, a ter uma linguagem própria, e futuramente não 

seria mais um programa de rádio transmitido pela TV.

Assim como o telejornal  herdou a experiência  de profissionais  do rádio,  também 

absorveu  os  conhecimentos  dos  jornalistas  do  meio  impresso.  E,  em  meio  aos  avanços 

tecnológicos que marcaram meados da década de 60, e à intensificação dos telejornais nas 

grades  de  programação  das  emissoras  brasileiras,  surge  na  TV  Excelsior  o  Jornal  de 

Vanguarda. O noticiário era produzido e apresentado por jornalistas e cronistas já conhecidos 

no  meio  impresso  como Newton  Carlos,  Villas-Boas  Correia,  Millôr  Fernandes,  João 

Saldanha,  entre outros. E lançou vozes conhecidas  até  hoje como Cid Moreira.  A melhor 

seleção de imagens,  o dinamismo do texto e seu formato inovador em relação aos outros 

telejornais  renderam  ao  Jornal  de  Vanguarda  reconhecimento  internacional  ao  ganhar  o 

prêmio espanhol Ondas, como um dos melhores telejornais de 1963. 

Mas nenhum outro telejornal brasileiro foi tão marcado pelo pioneirismo quanto o 

Jornal Nacional da TV Globo. Inaugurada em abril de 1965 no Rio de Janeiro, a emissora 

abriu um novo ciclo do mercado de TV no Brasil. O Jornal Nacional, entretanto, não surgiu 

no mesmo ano que a TV Globo, ele foi ao ar pela primeira vez quatro anos depois, 1º de 

setembro de 1969 e, de acordo com Mattos (2010), foi o primeiro programa regular a ser 

transmitido em rede nacional, introduzindo o conceito e marcando o início das operações de 

rede no Brasil.

O Jornal Nacional foi pioneiro do telejornalismo brasileiro em vários aspectos como 

formato,  linguagem,  alcance  nacional,  uso  de  novas  tecnologias,  mas  no  que  se  refere  à 

aproximação e conquista do público outros telejornais saíram na frente. Como exemplo, pode 

ser citado o programa Rede Nacional de Notícias, lançado pela TV Tupi nos anos 70, após o 

fim do Repórter Esso. Neste programa, os apresentadores se colocavam em primeiro plano e a 

sala de redação era destacada ao fundo. Para atrair o público, os assuntos abordados versavam 

sobre problemas da sociedade e interesses da população ligados também a questões políticas e 

econômicas. A estratégia deu certo e, em pouco tempo, o telejornal tornou-se o programa líder 

de  audiência  da  TV Tupi.  Um de seus  editores  foi  o  jornalista Wladimir  Herzog,  morto 

durante a ditadura militar em 1975.

O aumento da credibilidade e a aproximação com o público foi uma mudança de 

modelo no telejornalismo também em destaque da TV Cultura de São Paulo na década de 70. 

Rezende (2000) afirma que uma das principais modificações no formato do telejornal surgiu 

nesta emissora por meio do programa  Hora da Notícia.  Este telejornal, não se preocupava 

com uma padronização específica ou com a forma,  mas investia  na ligação direta  com o 
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telespectador por meio de depoimentos populares a cerca de assuntos de seus interesses. O 

público aprovou a iniciativa e o noticiário liderou a audiência da TV Cultura. Além disso, a 

Hora da Notícia  também inovou ao mostrar notícias apresentadas pelos próprios jornalistas 

que as fizeram e não por locutores.  A figura do repórter  foi,  a partir  daí,  ganhando mais 

destaque.  A  informação  era  então  transmitida  por  quem  presenciou  e  registrou  o  fato, 

valorizando o trabalho do repórter e aumentando a credibilidade do telejornal. 

O aumento da credibilidade foi também responsável por uma maior proximidade do 

telejornal com sua audiência. Isso pôde ser observado, principalmente a partir das décadas de 

80 e  90,  que marcam o fortalecimento  do noticiário  regional,  por meio  do jornalismo de 

caráter comunitário. No jornalismo da Rede Globo, por exemplo, percebeu-se uma mudança 

de conteúdo que aumentou nos telejornais regionais o caráter comunitário. A fim de estreitar 

os laços com o telespectador,  as filiais  e as cabeças  de rede apostaram na abordagem de 

assuntos  voltados  à  prestação  de  serviço,  problemas  do  bairro  ou  da  cidade,  vagas  de 

emprego, defesa de direitos, enfim, tudo que remetesse à manutenção da cidadania. 

Esse caráter mais próximo à realidade dos cidadãos, aliado à valorização do público 

e ao avanço de novas tecnologias influenciaram na inserção do telespectador no fazer notícia. 

Por meio de câmeras digitais,  celulares com câmeras integradas,  computadores  portáteis  e 

microcâmeras  usados  tanto  pelos  jornalistas  quanto  pelos  telespectadores,  o  registro  de 

flagrantes e denúncias tornou-se cada vez mais possível o que contribuiu para o crescimento 

desse telejornalismo voltado para a defesa dos interesses da comunidade.

Percebe-se, então, que o telejornalismo vem se reconfigurando em função de várias 

tecnologias que determinam novos comportamentos  tanto do jornalista quanto do público. 

Desde a  gravação de imagens  por  meio  do videoteipe  até  a  interatividade,  participação e 

mobilidade trazida pelas tecnologias digitais e pela Internet, o telejornal prova sua capacidade 

de adaptação e mantém seu protagonismo em informar massivamente. Esse protagonismo é 

possível porque o telejornal está constantemente preocupado com o futuro e reinventa-se a 

cada nova tecnologia, a cada novo hábito social.  Vale destacar que essa reinvenção, essas 

constantes  mudanças  do telejornal  ocorrem em vários  aspectos.  A inovação que se dá na 

tecnologia, na linguagem, nos cenários, na apresentação e em vários outros fatores também 

pode apresentar-se no fazer notícia, principalmente no que se refere à seleção de conteúdo.

Isso  porque,  os  avanços  tecnológicos  e  a  crescente  colaboração  do  público  são 

responsáveis  pelo  aumento  da  quantidade  de  fatos  noticiáveis  à  disponibilidade  dos 

jornalistas. O excesso de informação representa um verdadeiro bombardeio de acontecimentos 
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no cotidiano das redações.  O profissional  precisa recorrer,  agora mais  do que nunca,  aos 

critérios  de  noticiabilidade,  já  estudados  por  teóricos  do  jornalismo.  Nesse  sentido,  vale 

salientar as características de tais critérios, as adaptações que eles sofrem e até o surgimento 

de  novos  valores-notícia.  Percebe-se  que  os  critérios  de  noticiabilidade  não  são  em,  sua 

essência, fixos, engessados, pelo contrário, apresentam-se relativos, adaptáveis, e, assim como 

o  telejornalismo,  também  se  reconfiguram  de  acordo  com  o  contexto  histórico,  social  e 

cultural em que o fazer jornalístico se insere.  

2.2 A produção da notícia e os Critérios de Noticiabilidade

Grande parte das mudanças e reconfigurações que ocorrem no telejornalismo estão 

relacionadas  também  ao  fazer  notícia,  especialmente  aos  critérios  de  escolha  de  quais 

acontecimentos  merecem  ser  noticiados  no  telejornal.  O  entendimento  acerca  da 

noticiabilidade remete-nos a estudos de teorias relacionadas às possibilidades de um fato virar 

notícia.  Tais  possibilidades  aumentam à medida  que os jornalistas percebem no fato uma 

combinação  de  componentes  que  comprovam  sua  noticiabilidade.  Wolf  (2003)  define 

noticiabilidade como 

(...) o conjunto de elementos através dos quais o órgão informativo controla e  
gere  a  quantidade  e  o  tipo  de  acontecimentos,  de  entre  os  quais  há  que 
seleccionar as notícias, podemos definir os valores/notícia (news values) como 
uma  componente  da  noticiabilidade.  Esses  valores  constituem  a  resposta  à 
pergunta  seguinte:  quais  os  acontecimentos  que  são  considerados 
suficientemente  interessantes,  significativos  e  relevantes  para  serem 
transformados em notícias? (WOLF, 2003, p.195)

Gomis (1991) afirma que um fato pode ser considerado notícia se desde o momento 

em que o jornalista capta, formula e comunica tal fato ele segue se comportando como notícia. 

Ou seja,  se  o acontecimento  ganhar  repercussão,  se  gerar  comentários,  se  outras  pessoas 

também o captarem, se considerarem que pode influenciar  em suas vidas ou gerar  novos 

acontecimentos. Para que tenha tais características, vários critérios de relevância são levados 

em conta. É o que os teóricos do jornalismo denominam valores-notícia. Esses valores devem 

constar  em  todo  o  processo  de  escolha  e  produção  das  notícias  e  não  são  encontrados 

separadamente em cada acontecimento. Um fato pode, por exemplo, conter inúmeros valores-

notícia que juntos aumentam sua noticiabilidade. 
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Uma interessante característica relacionada aos valores-notícia  é que,  enquanto uns 

são  permanentes,  outros  podem  sofrer  adaptações  e  variar  de  acordo  com  aspectos 

sociológicos, culturais, inovações tecnológicas, etc. os valores-notícia básicos geralmente não 

sofrem variações ao longo do tempo.  Segundo Traquina (2004) as qualidades duradouras da 

notícia  são  o  extraordinário,  o  insólito  (“o  homem que morde  o  cão”),  o  atual,  a  figura 

proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte. O autor fez um apanhado histórico e 

mostrou  que  em  períodos  diferentes,  fatos  que  apresentaram  essas  características  foram 

noticiados.  No século XVII,  por exemplo,  época em que não havia jornais e  sim “folhas 

volantes”–  dedicadas  habitualmente  a  um  único  tema  e  a  divulgar  avisos  moralistas  ou 

religiosos – dava-se preferência a fatos espantosos, curiosos, surpreendentes. 

Um valor-notícia importante na época é o insólito, isto é, os acontecimentos que 
produziam o maior espanto, a mais profunda maravilha, a maior surpresa (...).  
Outro valor-notícia importante nesta época é a noticiabilidade do ator principal 
do acontecimento. Os atos e as palavras das pessoas importantes, as crônicas e 
as proezas de personalidades de “elite”, como, por exemplo, o rei e/ou a rainha, 
eram “notícia”(...) Nas folhas volantes, outro assunto muito noticiado eram as 
feiticeiras. Eram muitas as “notícias” sobre feiticeiras, muitas vezes retiradas 
dos julgamentos. (TRAQUINA, 2004, p. 98-99)

Já no século XIX as histórias de interesse humano e acontecimentos sensacionalistas 

com  fatos  surpreendentes  continuaram  sendo  prioridade  no  momento  de  noticiar, 

principalmente na imprensa norte-americana da época. Outro momento histórico destacado 

por Traquina (2004) são os anos 70 do século XX, também nesse período, o autor destaca que 

as notícias gravitavam entre os critérios de noticiabilidade básicos como a notoriedade, ou 

seja, a figura proeminente na sociedade,  bem como os fatos trágicos,  extraordinários com 

imagens fortes. 

Vale salientar, porém, que os valores-notícia são muitos e vão além desses critérios de 

noticiabilidade básicos e permanentes. São várias as categorias que surgem e se reconfiguram 

ao  longo do tempo  na  atividade  jornalística.   Wolf  (2003)  define  categorias  às  quais  os 

valores-notícia estão relacionados:

Os  valores/notícia  derivam  de  pressupostos  implícitos  ou  de  considerações 
relativas:  a) às características substantivas das notícias; ao  seu conteúdo;  b) à 
disponibilidade do material e aos critérios relativos ao produto informativo;  c) 
ao  público;  d) à  concorrência.  A  primeira  categoria  de  considerações  diz 
respeito ao acontecimento a transformar em notícia; a segunda, diz respeito ao 
conjunto  dos  processos  de  produção  e  realização;  a  terceira,  diz  respeito  à 
imagem que os jornalistas têm acerca dos destinatários e a última diz respeito às 
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relações entre os mass media existentes no mercado informativo. (WOLF, 2003, 
p. 200) 

Vizeu (2007) analisa os critérios de relevância destacando que eles são praticamente 

infinitos  e,  agrupados em cinco  grandes  categorias:  estas  quatro  citadas  por  Wolf  (2003) 

juntamente com a categoria relacionada aos meios de informação. Vizeu (2007) mostra que 

tais categorias podem apresentar subdivisões, como é o caso das categorias substantivas que 

podem  dividir-se  em  importância e  interesse.  O  autor  caracteriza  cada  uma  dessas 

características que compõe os valores-notícias e afirma que a importância se refere ao grau de 

hierarquia dos indivíduos envolvidos no fato, quanto maior o destaque social do indivíduo 

envolvido, mais importante será o fato; outro aspecto da  Importância é o impacto sobre a 

nação  e  interesse  nacional,  que  se  refere  à  possibilidade  de  significação,  relevância, 

proximidade  geográfica;  A  quantidade  de  pessoas  envolvidas  no  fato  também  é 

importante, quanto maior o número de pessoas, maior será a visibilidade, maior valor-notícia; 

Se o fato apresentar desdobramento futuro, repercussão também terá chances de virar notícia.

Já o valor-notícia relacionado ao interesse depende da ideia que o jornalista faz do seu 

público, refere-se a histórias que o jornalista acredita despertarem empatia na sua audiência, 

como por exemplo, pessoas comuns em situações insólitas ou pessoas públicas em situações 

comuns. Inversão de papéis ou relatos de interesse humano também constam nessa categoria. 

As categorias  relativas  ao produto dizem respeito  à  disponibilidade  de materiais  e 

características específicas à notícia, como espaço dedicado à publicação e suas especificações 

técnicas.  Acessibilidade,  distância  e  equipe disponível  para produzir  a  notícia.  Entretanto, 

percebe-se que atualmente, no panorama social em que o telejornalismo está inserido, esses 

aspectos estão sendo revistos uma vez que acessibilidade e distância, por exemplo, muitas 

vezes não representam obstáculos para que um acontecimento seja noticiado. Isso porque, 

com frequência, o cidadão está onde a equipe de reportagem não consegue chegar e assim, 

registra e dissemina o acontecimento, seja publicando diretamente na internet ou mandando 

para as emissoras. 

Em relação ao telejornal, a qualidade do material também é outro valor-notícia que 

sofre  algumas  adaptações.  Pois  como  o  público  atualmente  apresenta  uma  demanda 

informativa cada vez maior e o volume de informação que chega às redações está cada vez 

mais  intenso,  é  preferível,  por  exemplo,  noticiar  um fato  registrado  por  um cinegrafista 

amador, com baixa qualidade técnica, a não noticiá-lo ou noticiar depois dos concorrentes. 

Nesse caso o aspecto relacionado à concorrência se sobressai em relação à qualidade. Ainda, 
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com referência  ao noticiário  de TV, outras categorias  merecem destaque,  como as que se 

referem aos meios de informação. Nesse caso, de acordo com Vizeu (2007), a noticiabilidade 

depende menos do assunto e mais do tratamento dado à informação, de como ela é veiculada.  

Na televisão, por exemplo, acontecimentos que rendam boas imagens têm maior possibilidade 

de serem noticiados. Aqui boas imagens não significa apenas qualidade técnica, mas também 

que tenham significado relevante e ilustrem bem os aspectos importantes do fato. 

Essa ideia relaciona-se com um valor-notícia definido por Traquina (2004) como a 

notabilidade, isto é, a qualidade de ser visível, de ser tangível. Trazendo novamente, para a 

realidade do telejornalismo, significa que se o fato render imagens tangíveis como um grande 

protesto de trabalhadores,  por exemplo,  ele será notícia.  O perigo, entretanto,  na visão de 

Traquina (2004) é a forma como o campo jornalístico está mais virado para a cobertura de 

acontecimentos e não de problemáticas. Ou seja, o acontecimento “protesto de trabalhadores” 

é mais noticiável do que a problemática das más condições de trabalho que muitas categorias 

enfrentam e que pode ser a causa desse protesto. Jost (2004) também destaca essa valorização 

do telejornal àquilo que é visível: 

Quanto  ao  telejornal,  embora  pretenda  falar  da  realidade,  observa-se 
frequentemente  que  ele  a  reduziu  ao  visível,  a  ponto  de,  às  vezes,  a 
existência  dos  acontecimentos  depender  de  sua  capacidade  de  ser 
visualizado. (JOST, 2004, p. 84).

A sociedade, por sua vez, entende essa preferência dos jornalistas pela notabilidade e 

cada vez mais está se fazendo notar, seja por meio de registros imagéticos de problemas e 

manifestações, ou por meio de sugestões de pautas, denúncias feitas através da internet ou 

enviadas diretamente aos jornalistas. Diante desse cenário, a atividade jornalística é repleta de 

constantes escolhas. Entra em cena a função de Gatekeeper, desempenhada pelos jornalistas 

nos processos de seleção e filtros da notícia. De acordo com essa teoria, o jornalista é um 

porteiro  de  notícias,  que  seleciona  o  que  será  publicado.  Essa  função  continua  tendo 

relevância,  mas  como tantos  outros  aspectos  do fazer  jornalístico,  também adquire  novas 

características. Tendo o público como atores na produção de notícias, o jornalista agora não 

apenas seleciona o que vai ser noticiado, mas também incentiva a participação das pessoas, 

redistribui, contextualiza e comprova as informações que partem do cidadão. 

Percebe-se que as adaptações sofridas pelo jornalismo destacam-se em vários aspectos 

que vão desde uso de novas tecnologias  até  a  reconfiguração de papéis  dos  produtores  e 

consumidores de informação. Tudo isso influencia nas inovações do fazer notícia e com o 

telejornalismo  não  é  diferente: o  telejornal  se  adapta  às  novas  formas  de  consumir  e 
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disseminar informação. Agora o noticiário de TV está mais próximo da população e percebe 

quais são as demandas sociais, valoriza o que o público dissemina por meio da internet e das 

novas  tecnologias.  As  barreiras  de  alguns  valores-notícia  referentes  à  acessibilidade  e  à 

capacidade de realização da cobertura jornalística são transpostas.  A noticiabilidade, assim, 

também vai  se  adaptando à medida  que uns  critérios  diminuem sua relevância,  outros  se 

fortalecem e novos critérios surgem. O que se percebe é que o telejornal vem priorizando não 

apenas a qualidade da imagem, mas o valor que ela possui, atentando para aspectos referentes 

à instantaneidade e à concorrência. 

Novas  linguagens  vêm  sendo  adotadas  bem  como  estratégias  de  contato  e 

aproximação com o telespectador.

Os telejornais  são ferramentas  do tempo  presente.  Inovam para  não ficarem 
presos ao passado, sabedores que só sobrevivem os meios de comunicação que 
estão preparados para atender às demandas de seu tempo. Um exemplo recente 
é a tentativa de aproximação com a internet, a interatividade e a convergência  
entre diferentes mídias. (TOURINHO, 2009, p.269)

O telejornalismo, como já foi demonstrado aqui, foi se modificando ao longo de sua história 

para  adaptar-se  aos  processos  tecnológicos  e  sociais  vigentes  e,  assim,  foi  mantendo  seu 

importante  papel  na  construção  social  da  realidade.  Atualmente,  as  adaptações  e 

reconfigurações  do  telejornalismo  estão  inseridas  em  um contexto  cultural,  econômico  e 

social  mais  amplo,  que vem modificando  não apenas  a  tecnologia  e  as  técnicas  do fazer 

notícia, mas a produção e disseminação de informações como um todo. 

Entender a cultura de Convergência em que a sociedade contemporânea está inserida é 

essencial para a compreensão não apenas de como o jornalismo ajuda a construir a realidade, 

mas  também  de  como  a  realidade  social  influencia  na  construção  jornalística.  Tal 

compreensão é essencial, principalmente para que os profissionais de telejornalismo adaptem 

suas posturas diante dos novos desafios com os quais se deparam atualmente.

2.3 Convergência, inovações tecnológicas e comportamentais

Na  sociedade  contemporânea  observam-se  diversas  transformações  tecnológicas, 

culturais, econômicas, sociais que provém de um ambiente de Convergência. Entenda-se aqui 

por Convergência o fenômeno social que tem por base um intenso fluxo de conteúdos através 

de diversas plataformas midiáticas (Jenkins, 2008). Tal fenômeno, que possui significativa 
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afinidade  com  as  inovações  tecnológicas,  especialmente  com  as  novas  tecnologias  de 

informação  e  comunicação,  deve  ser  analisado  ressaltando-se  não  apenas  os  aspectos 

tecnológicos,  mas  também  toda  a  gama  de  fatores  que  permeiam  os  processos  de 

Convergência, principalmente no que diz respeito à produção e consumo de informações. 

É  sob  o  advento  da  Convergência,  que  se  faz  pertinente  estudar  as  mudanças 

comportamentais e as reconfigurações de papéis que ocorrem tanto em relação aos jornalistas, 

quanto às audiências.  E nesse sentido o jornalismo é um dos campos que mais  tem sido 

influenciado por essa realidade. Tal influência no jornalismo se dá de diversas formas pela 

cultura de Convergência em que está inserido atualmente. As empresas de comunicação e os 

profissionais, preocupados em acompanhar as tendências, modificam a estrutura e as formas 

de trabalho com as quais estavam acostumados. Ao estudar essas mudanças, Lópéz  (2011) 

afirma que esse processo de reconfiguração dos meios de comunicação

Está  marcado  pela  convergência  digital,  tanto  no  âmbito  tecnológico 
(multiplataforma) como no âmbitoempresarial (concentração), no profissional 
(polivalência)  e de conteúdos (multimidialidade).  As tendências  da evolução 
nos  últimos  dez  anos  (2000-2010)  indicam que,  além da  nova  organização 
logística – com a conseguinte reorganização das redações – e do incremento de 
plataformas  de  distribuição,  também  se  tem  produzido  um  impulso  nas 
coberturas informativas coordenadas entre os distintos meios,  uma adaptação 
dos profissionais ao novo marco tecnológico.  (López, 2011, p. 3-4,  tradução 
nossa) 

Em meio a um dinâmico panorama,  onde meios  novos e tradicionais  coexistem, a 

demanda  informacional  do  público  é  cada  vez  maior.  Este,  por  sua  vez,  se  apresenta 

superando a passividade e aderindo de modo cada vez mais intenso à mobilidade, à liberdade 

de escolha, à participação e à interatividade. O consumidor agora também é emissor e, quando 

se fala em jornalismo, ele vem desempenhando o papel de coprodutor de notícias. 

Modificam-se os modos de consumir, arquivar e disseminar informações, o que exige 

adaptação  também  no  modo  de  produção  noticiosa.  Redações  integradas,  polivalência 

profissional,  multimidialidade de conteúdos são aspectos observados nesse jornalismo dos 

processos  convergentes.  Como  consequência  desses  processos  adaptativos  pelos  quais  os 

jornalistas estão tendo que passar e diante de um público cada vez mais atuante, que mistura 

as fronteiras da produção e da recepção, percebe-se que o conteúdo informativo produzido 

pelo cidadão vem sendo cada  vez mais  utilizados  pelos  jornalistas.  Daí  a  importância  de 

refletir também acerca da coprodução de notícias como um dos fatores presentes e advindos 
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da cultura da convergência. Entenda-se aqui por coprodução de notícias qualquer forma de 

atuação  de  não  profissionais  nos  fazeres  da  notícia,  seja  por  meio  de  interatividade, 

colaboração,  participação  comprometida  com  o  bem  comum,  com  a  cidadania  ou 

simplesmente a participação pela participação.

Qualquer que seja a forma de aproximação da audiência com a produção jornalística, o 

fato  é  que  as  inovações  tecnológicas  e  as  inúmeras  possibilidades  de  comunicação 

proporcionadas  pela  sociedade de rede  vêm potencializando  essa  inserção das  pessoas  na 

rotina dos profissionais midiáticos. 

Refletir sobre as condutas da contemporaneidade é aludir aos processos de inovações 

tecnológicas que vêm ocorrendo nas últimas décadas do século XX e neste início do século 

XXI, principalmente relacionados às novas tecnologias de informação e comunicação. Para 

Castells (1999), a revolução tecnológica que eclodiu nos últimos 30 anos transformou modos 

de  pensar,  produzir,  consumir,  comunicar.  Se  inovações  midiáticas  como  a  televisão,  o 

cinema, o rádio já representavam significativas mudanças no modo de vida da sociedade do 

século XX, as imbricações destas com as tecnologias advindas da revolução digital vivenciada 

atualmente marcam e influenciam fortemente o cidadão do século XXI.

Esse panorama caracterizado por uma variedade de novos dispositivos tecnológicos e 

pelas mais diversas formas de se comunicar configura um impacto social protagonizado pelas 

mudanças  no consumo e na produção de  informações.  O intenso fluxo comunicacional  é 

possibilitado pelas tecnologias de comunicação e informação que torna os conteúdos cada vez 

mais  propagáveis.  Com isso,  percebem-se formas  particularizadas  de produção,  difusão  e 

armazenamento de informações,  tendo a mobilidade,  a velocidade e a interatividade como 

aspectos inerentes a uma sociedade totalmente interconectada. Na concepção de Jesus Martín-

Barbero,

O que a revolução tecnológica introduz em nossas sociedades não é tanto uma 
quantidade inusitada de novas máquinas, mas, sim, um novo modo de relação 
entre os processos simbólicos – que constituem o cultural  – e as formas de 
produção  e  distribuição  dos  bens  e  serviços:  um  novo  modo  de  produzir, 
confusamente  associado  a  um  Novo  modo  de  comunicar,  transforma  o 
conhecimento numa força produtiva direta. (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 54) 

 Assim, a imensa diversidade de meios, referências midiáticas e tipos de tecnologias 

possibilitaram uma midiatização sem precedentes que tem conquistado audiências variadas e 

simultâneas. Essas significativas mudanças influenciam também os mercados econômicos na 
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medida em que se percebe uma crescente concentração de empresas da área comunicacional 

que tendem a intensificar a convergência entre mídia e telecomunicações. As transformações 

configuram uma indústria diferente que investe em nichos inéditos e inventa novas maneiras 

de comunicar. Vivencia-se, então, uma realidade onde se cruzam a linguagem, a informação, 

o  entretenimento  e  os  serviços  disponíveis  mediante  componentes  tecnologicamente 

avançados  e  os  suportes  comunicacionais  conhecidos  como  o  papel,  o  rádio  por  ondas 

eletromagnéticas e o bulbo clássico do aparelho de televisão. 

Contudo, cada vez mais, se tem valorizado o que vários autores denominam de nova 

mídia,  ou  seja,  tudo  aquilo  capaz  de  transformar  a  comunicação  onipresente,  pervasiva, 

caracterizada pela comunicação multimídia composta pelo celular, pelos aparelhos portáteis 

aptos a carregar textos, fotos áudios e vídeos para qualquer um e em qualquer lugar. Tudo 

aquilo que atue nessa aérea em que telecomunicações e mídia convergem toda a comunicação 

digital possível. Daí o uso da expressão mídia digital como sinônimo de nova mídia. Sob esse 

aspecto, Caio Túlio Costa (2009) destaca:

A expressão nova mídia não se refere apenas a uma nova maneira de 
gerar e veicular informação e uma nova interlocução com o público que a 
consome. Ela abarca inclusive a velha mídia, uma vez que as novas maneiras 
de  fazer  e  distribuir  informação  se  imiscuíram nas  práticas  daqueles  que 
veiculam seus conteúdos em suportes tradicionais, incorporando-as, trazendo 
para  si  os  novos  preceitos  e  uma  nova  forma  de  relacionamento  com a 
informação e com o público – interativa, participativa. (COSTA, 2009, p. 
16)

Em conformidade com tal ideia, Martin-Barbero (2000) enfatiza uma realidade em que 

algumas fronteiras se dissolvem ao mesmo tempo em que se erigem outras, refletindo sobre 

mudanças e rupturas, transições e/ou recomposições que a sociedade tem experimentado no 

âmbito  da  comunicação  social.  A  tecnologia,  entre  outros  fatores,  vem  contribuindo  de 

maneira contundente para que, nas palavras de Martin-Barbero (2000), “vivamos mais que em 

uma época de grandes mudanças, numa grande mudança de época”.

Dessa forma, a maneira clássica pela qual as pessoas se comunicam e se informam 

vem sendo transformada radicalmente. As facilidades tecnológicas influenciam as mudanças 

no comportamento dos consumidores e isso ajuda a construir o consenso de que se vive em 

um mundo convergente e interativo. O conteúdo é proliferado assimetricamente através de 

uma  audiência  cada  vez  mais  fragmentada,  assim  como  são  fragmentadas  também  as 

programações  da  televisão  e  da  internet.  As  cadeias  clássicas  de  comunicação  têm  sido 
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frequentemente  desrespeitadas.  Comportamentos  e  valores  se  modificam em meio  a  esse 

panorama regido por processos de Convergência. 

Nesse  contexto  de  transformações  da  tecnologia,  a  Convergência  digital  tem  um 

importante  papel  na  área  da  comunicação  social  na  medida  em  que  embasou 

tecnologicamente  a  Convergência  das  mídias.  Assim,  abriu-se  um  campo  para  o 

armazenamento,  compartilhamento  e  distribuição  de  informações  utilizadas  no 

relacionamento das pessoas, por meio de computadores e redes telemáticas. Consistindo na 

agregação dos mais diferentes tipos de ferramentas em um mesmo artefato tecnológico,  a 

Convergência se transforma no carro chefe da sociedade da informação, extremamente ligada 

a fatores tecnológicos, mas que toma proporções que vão além da tecnologia.

Como consequência da revolução tecnológica, a atual sociedade vive uma revolução 

do conhecimento, onde velhas e novas mídias dividem o mesmo espaço de dualidade entre 

passividade  e  interatividade.  O  crescente  progresso  tecnológico  propicia  às  pessoas  a 

capacidade não apenas de consumir informação, mas também participar de forma ativa nos 

processos  produtivos  e  na  transmissão.  Tais  fatores  são  características  de  uma  sociedade 

inserida em processos de Convergência (tecnológica,  digital,  midiática,  de conteúdo, etc.). 

Tecnologicamente falando, Convergência se refere à associação de dados, vídeo, áudio em 

uma plataforma comum, que representa a integração de múltiplas tecnologias. Isso propicia 

maior  mobilidade  e  liberdade,  na medida  em que tais  tecnologias  interligadas  podem ser 

acessadas de qualquer lugar.  

Devido às mudanças pelas quais a comunicação social vem passando, a informação 

pode  circular  por  diversas  plataformas  e  mercados  midiáticos.  As  transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais inerentes aos dias de hoje são englobadas no 

conceito  que  Jenkins  (2008)  denomina  como  Cultura  da  Convergência.  Para  o  autor, 

Convergência  não deve ser reduzida  a  aspectos  tecnológicos,  a  várias  funções  em um só 

aparelho,  mas  sim,  a  aspectos  culturais,  comportamentais,  que  norteiam  as  formas  de 

consumo de conteúdos informativos e de entretenimento.

Assim,  conceituar  Convergência como o acúmulo ou troca de funções de aparatos 

tecnológicos, como celulares, computador, televisão, é no mínimo uma visão reducionista e 

equivocada. É fato que a Convergência pode ser ilustrada pela união de diversos aparelhos em 

um só ponto de distribuição. O aparelho celular, por exemplo, hoje é usado, não apenas como 

aparelho de comunicação interpessoal, ele alimenta informações na rede, recebe-as, emite-as, 
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fotografa, grava vídeo, é emissor e receptor de informação de toda espécie. Converge com os 

outros artefatos da mídia – todos os aparelhos de comunicação – em todos os lugares onde 

haja  recepção  de  sinal.  Entretanto,  o  protagonista  do  processo  de  Convergência  não  é  o 

aparelho,  é  o  indivíduo  que  dele  faz  uso  para  consumir  e  disseminar  informações.  A 

Convergência  deve  ser  compreendida,  então,  sob  um  contexto  moderno  de  produção  de 

conteúdo. Também para Fragoso (2005), além da dimensão tecnológica, a Convergência deve 

ser  compreendida  na  dimensão  de  produção  e  difusão  de  sentido capaz  de  construir 

significativos para comunidades interpretativas.

Analisando a Convergência sob a ótica dos aspectos socioculturais,  percebe-se que 

esse fenômeno modifica hábitos e comportamentos. Ultimamente as formas de se divertir, se 

comunicar  e se informar têm sido guiadas pela individualização e pela personificação.  Os 

serviços e conteúdos tradicionais são hibridizados com os novos. Cada vez mais, observam-se 

atividades sendo simultaneadas e serviços convergidos. A Convergência afeta, então, aspectos 

importantes de mídia de massas, como o conteúdo da comunicação, a relação entre produtores 

e consumidores e a forma como os profissionais de comunicação desempenham suas funções. 

O jornalismo é uma das práticas profissionais que vem sofrendo mudanças em meio a essa 

cultura da convergência.

O panorama atual força os jornalistas a adaptar-se a uma nova realidade, em que as 

mais variadas tecnologias levam a novos modos de trabalhar a informação. São maneiras de 

apurar, verificar, obter e difundir que agora contam com a participação e interação do público. 

“Estas possibilidades  abrem  uma  nova  dimensão  no  diálogo  que  se  mantém  entre 

profissionais e audiência para a construção das mensagens e da agenda dos meios”. (GARCÍA 

DE MADARIAGA, 2008, p.113). 

O jornalismo está se modificando em função dos públicos, dos conteúdos, das formas 

e  dos  suportes.  Essa  mudança  é  resultado  das  novas  formas  de  produção,  difusão  e 

apropriação  da  informação  presentes  nas  novas  formas  de  participação  dos  usuários  e 

intervenção dos profissionais. As fronteiras entre produção e recepção estão cada vez mais 

difusas. Aguado e Palomo Torres (2010) acreditam que a mudança no jornalismo consiste na 

tendência a reorganizar as redações para cobrir as necessidades de modelos de produção e 

distribuição  cross-media.  Isso tem gerado novas funções e estruturas de trabalho flexíveis 

baseadas num incremento da responsabilidade do jornalista e de sua habilidade para utilizar 

diferentes  ferramentas  que  facilitem a  emissão  de  conteúdos  para  os  diferentes  suportes. 

Dessa forma, nas palavras de Negredo e Salaverría (2008), “a convergência jornalística é uma 
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ótima oportunidade para reconverter a organização das empresas jornalísticas do século XX 

em empresas informativas do século XXI” (NEGREDO, SALAVERRÍA, 2008, p. 17). Com a 

mudança da demanda do público cabe às empresas de comunicação ir além da produção de 

informação em uma única plataforma. 

Como o público está cada vez mais valorizando a mobilidade e a liberdade, e consome 

informação em qualquer lugar, tais barreiras também devem ser transpostas pelo jornalismo, 

que  agora,  mais  do  que  nunca,  precisa  expandir  seu  conteúdo.  Todos  os  veículos  de 

comunicação passaram a estar ligados entre si e de várias formas interagem com o público. 

Nesse  novo  contexto  informativo,  noticiar  não  é  apenas  produzir  a  informação  para  um 

determinado  tipo  de  veículo.  Assim,  redações  integradas  e  polivalência  profissional  são 

fatores em alta  no jornalismo da era da convergência.  Entretanto,  integrar  redações  não é 

apenas  colocar,  no  mesmo  ambiente,  profissionais  que  antes  trabalhavam  separados;  e 

polivalência  não  deve  significar  sobrecarga  para  o  jornalista.  Essas  são  questões  que 

necessitam  de  uma  visão  integral  de  convergência  a  partir  de  diversos  âmbitos,  ou  os 

resultados, na prática, serão pífios. 

O que se percebe é que, na tentativa de acompanhar tais tendências, as empresas de 

comunicação  têm  exigido  dos  jornalistas  cada  vez  mais  versatilidade,  capacidade  de 

desempenhar várias funções que antes eram atribuídas a outros profissionais. O profissional 

da notícia agora deve ser polivalente quanto ao domínio de variadas tecnologias, de diversas 

técnicas, diversas linguagens e múltiplos assuntos. De acordo com Aguado e Palomo Torres 

(2010), A polivalência jornalística é em si polivalente. Ou seja, a polivalência resultante do 

processo de convergência se explicita por meio de muitas facetas: pluralidade de destrezas 

para tarefas diferentes das habituais; capacidade de produzir notícias para diversos meios.

Aumentaram as  tarefas,  mas  o  tempo  para  que  o  jornalista  execute-as  continua  o 

mesmo. Isso faz com que a qualidade da informação seja questionada. Em pesquisa realizada 

nas  redações  espanholas,  Aguado e  Palomo Torres  (2010) constataram que os  jornalistas 

consideram que a convergência revitaliza a imagem do meio, mas piora a qualidade de vida 

do  profissional  e  os  conteúdos,  já  que  se  há  mais  tempo  para  fazer  uma  reportagem,  o 

resultado  será  melhor  do  que  se  fizer  em  pouco  tempo.   Nesse  sentido,  López  (2011) 

argumenta que os jornalistas atualmente se mostram despreparados diante das mudanças nas 

rotinas, que têm anulado o efeito de muitos dos antigos sistemas de auto-regulação ética dos 
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profissionais  de  comunicação  e  que  apontam a  necessidade  de  novas  formas  de  controle 

eficazes:

A ausência de informações sobre estratégias para reforçar a qualidade da 
informação  –  equipes  de  investigação,  melhoras  no  sistema  de  edição, 
equipes de verificação de fontes… - revela que as medidas que concedem 
protagonismo aos jornalistas e aos meios favoráveis nas redações para que os 
profissionais realizem um trabalho criativo e ponham a prova seu talento tem 
ficado  em  segundo  plano.  Da  mesma  forma,  a  autocrítica  sobre  erros 
cometidos  ou  medidas  para  melhorar  a  transparência  nas  atuações  – 
destacam-se  pela  sua  ausência  nas  páginas  de  comunicação/  sociedade/ 
tendências  dos  principais  diários  espanhóis.  (López,  2011,  p.  5,  tradução 
nossa).

Assim, percebe-se uma demanda contínua de informação por parte do cidadão, o que 

exige também uma produção contínua do jornalista polivalente, que está presenciando uma 

série de modificações na produção noticiosa. Com menos tempo e mais tarefas, o profissional 

lança mão cada vez mais dos conteúdos produzidos pelo público. 

Hoje o cidadão e a cidadã apresentam-se como novos atores na cena do jornalismo. 

Por  exemplo,  vendo-se  muitas  vezes  impossibilitado  de  “correr  atrás”  da  notícia,  apurar 

detalhes,  publicar  mais  em menos  tempo,  o  jornalista  procura  e  utiliza  cada  vez mais  as 

informações  que  os  cidadãos  enviam  às  redações  ou  disseminam  por  meio  da  internet. 

Entender as relações entre cidadãos e jornalistas é essencial quando se fala no jornalismo em 

tempos  de  convergência,  principalmente  em  relação  ao  telespectador  e  a  produção  dos 

noticiários de TV. 

Essas novas relações representam mais um dos fatores que ratificam o caráter mutante 

do telejornal, que, vem desde o seu surgimento, se reinventando. No panorama atual, essa 

reinvenção é cada vez mais intensa e necessária. Ela comprova, principalmente através da 

participação do público, que a sociedade é capaz de atuar na construção do telejornal, assim 

como o telejornal atua na construção da realidade.
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3.  UM NOVO ATOR ENTRA EM CENA

Tanto  em relação  aos  profissionais  de  jornalismo,  quanto  às  audiências,  mudam 

comportamentos e reconfiguram-se papéis. Modificam-se os modos de consumir, arquivar e 

disseminar  informações,  o  que  exige  adaptação  também no modo  de  produção noticiosa. 

Redações integradas, polivalência profissional, multimidialidade de conteúdos são aspectos 

observados no jornalismo em meio a uma sociedade em que os processos de convergências 

midiáticas e tecnológicas se fazem presentes. 

Como  consequência  desses  processos  pelos  quais  os  jornalistas  estão  passando  e 

diante  de um público cada vez mais  atuante,  que mistura  as  fronteiras  da produção e  da 

recepção, o conteúdo informativo produzido pelo cidadão vem sendo cada vez mais utilizados 

pelos  jornalistas.  E  nesse  sentido  o  telejornal  é  um  dos  campos  que  também  tem  sido 

influenciado e modificado. 

Em meio a um dinâmico panorama,  onde meios  novos e tradicionais  coexistem, a 

demanda  informacional  do  público  é  cada  vez  maior.  Este,  por  sua  vez,  se  apresenta 

superando a passividade e aderindo de modo cada vez mais intenso à mobilidade, à liberdade 

de escolha, à participação e à interatividade. O cidadão e a cidadã (audiência comunicativa, 

interativa)  agora  também  participam  de  uma  forma  cada  vez  mais  efetiva  do  processo 

jornalístico como coprodutores de notícias. 

Entenda-se aqui por coprodução qualquer forma de atuação de não profissionais nos 

fazeres da notícia, seja por meio de interatividade, colaboração, participação comprometida 

com o  bem comum,  com a  cidadania  ou  simplesmente  a  participação  pela  participação. 

Qualquer  que  seja  a  forma  de  aproximação  da  audiência  com  a  produção  jornalística, 

evidencia-se  que  as  inovações  tecnológicas  e  as  inúmeras  possibilidades  de  comunicação 

proporcionadas  pela  sociedade de rede  vêm potencializando  essa  inserção das  pessoas  na 

rotina dos profissionais midiáticos. 

3.1 O Público Participativo
A aproximação do telespectador  com o telejornal não é um fenômeno recente. O 

primeiro  programa de audiência  interativa  da TV brasileira data de 1953, de acordo com 
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Laurenza  (2008). O  programa,  exibido  na  TV  Tupi  e  comandado  pelo  Jornalista  Carlos 

Lacerda, foi criado em virtude de uma CPI que investigava o dono do jornal  Última Hora,  

Samuel Wainer.  Durante a transmissão, Carlos Lacerda ficava sentado em uma escrivaninha, 

ao lado do telefone esperando a participação do telespectador. O Intuito era provar ao público 

que o Jornal  última Hora  recebia empréstimos suspeitos do então presidente da república, 

Getúlio  Vargas.  Nas notícias  e  reportagens  apresentadas  nos  telejornais  que surgiram nas 

décadas  seguintes,  o  público  aparecia  também  de  outras  maneiras:  como  fontes  de 

informação, como entrevistados, ou como personagens das histórias contadas nas telenotícias. 

Atualmente percebe-se outra forma de aparição do telespectador: ele agora ajuda na produção 

das notícias e na sugestão de assuntos a serem abordados nos telejornais e isso representa 

mais uma mudança de paradigma no telejornalismo.

As questões tecnológicas sempre foram fatores de forte influência na relação entre 

jornalistas e público. Como já destacamos, a utilização das inovações tecnológicas facilitou e 

modificou a rotina dos profissionais do telejornalismo. A produção e a edição das notícias 

foram incrementadas com o aumento da captação de imagens e entrevistas em vários lugares. 

Mas inicialmente a informação era registrada e distribuída apenas pelos jornalistas uma vez 

que o público, mesmo que quisesse, ainda não tinha acesso aos aparelhos que possibilitavam 

essas atitudes. 

A história da TV no Brasil mostra que o público estava sempre um passo atrás das 

emissoras. Quando as pessoas com maior poder aquisitivo começaram a ter acesso às câmeras 

Super-8, que captavam as imagens em película, os profissionais do telejornalismo já haviam 

substituído a película pelas fitas. Quando nos anos 80, a população começou a usar câmeras 

VHS,  as  emissoras  já  usavam  outras  tecnologias  para  captar  suas  imagens.  Por  isso,  a 

utilização do material captado pelos telespectadores era fenômeno raro, porque os processos 

de conversão eram complicados. (MATTOS, 2010)

A partir da década de 90 as câmeras tornaram-se mais portáteis, mas não a ponto de 

as pessoas estarem com elas sempre à mão no momento e no lugar em que os fatos noticiáveis 

ocorriam. As imagens feitas por cinegrafistas amadores usando câmeras VHS começavam a 

ser utilizadas, mas ainda de forma incipiente. As câmeras usadas pelas emissoras continuavam 

sendo diferentes  e  o  material  que  o público  captava  não chegava  facilmente  às  redações 

porque precisavam ser  entregues  pessoalmente,  uma vez  que  o  acesso à  internet  não  era 

popularizado e os formatos das imagens também não poderiam ser convertidos e enviados por 

e-mail. O próprio e-mail ainda não era usado de forma popular.
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No início do século XXI, esse panorama mudou significativamente. Os brasileiros 

começaram a ter acesso a câmeras digitais cujo formato dos vídeos podem ser enviados com 

mais praticidade e usados mais facilmente pelas emissoras. A internet e o uso de e-mail e 

redes sociais também se popularizaram e os fatos e flagrantes podem ser captados e enviados 

em tempo real por meio de um único aparelho como, por exemplo, um celular com câmera 

digital  integrada  e  acesso  à  internet.  Pela  primeira  vez  na  história  da  TV,  as  condições 

técnicas de captação e distribuição de informações entre o público e os jornalistas encontram-

se  no  mesmo  patamar.  A  partir  daí,  as  empresas  de  comunicação  ganham  o  público 

participativo  como  novo  aliado.  Tourinho  (2009)  exemplifica  essa  relação  com  o 

telespectador destacando um dos telejornais da TV Globo:

Ao comemorar 35 anos em 2008, o Globo Repórter, que estreou em abril de 
1973,  trouxe  um  grande  novidade:  o  tema  do  programa  escolhido  para  o 
aniversário foi de iniciativa dos telespectadores através da página na Internet.  
“Saúde e qualidade de vida” venceu a votação. (...) outros temas escolhidos pelo 
público foram exibidos ao longo do ano.  Após este episódio do aniversário, 
tornou-se comum nos telejornais nacionais a adoção de estratégias semelhantes, 
com  consultas  e  prestação  de  serviços  permanentes  aos  telespectadores. 
(TOURINHO, 2009, p.131)

Já no telejornalismo regional e local a atuação do público é detectada de forma mais 

direta cada vez mais constante. Ainda de acordo com Tourinho (2009), algumas afiliadas da 

Rede Globo destacam-se neste aspecto. Em Santa Catarina, por exemplo, o autor mostra que o 

Jornal do Almoço, da Rede RBS, tem investido em novas tentativas de colocar o telespectador 

como coprodutor de suas atrações. Foram criados dois novos quadros: Cidadão JA e Você no 

JA. O primeiro ajuda consumidores, correntistas, pacientes, trabalhadores a conhecerem e a 

assegurarem seus  direitos.  No segundo,  o  telespectador  sugere  algum tema e  dá  início  à 

reportagem com sua própria câmera ou celular. 

 Na TV Jornal,  afiliada  do SBT em Pernambuco,  o  TV Jornal  Mais,  exibido pela 

manhã e o TV Jornal Meio-dia, exibido no horário do almoço, têm como características, além 

de  transmitir  as  principais  notícias  do  dia,  mostrar  problemas  da  comunidade,  fazendo 

denúncias e cobranças com a colaboração dos cidadãos. Mesmo quando não é convocado pela 

emissora, o telespectador também tem possibilidades de participar por iniciativa própria. Por 

meio de redes sociais, telefonemas, e-mails, as pessoas entram em contato diretamente com os 

jornalistas e fazem suas sugestões e reclamações, o que também é uma forma de contribuir 

com o fazer notícia e com as reconfigurações do telejornalismo. 
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Seja qual for o alcance do telejornal – local, regional, nacional – não faltam exemplos 

de  notícias  e  reportagens  de  relevância  feitas  com  a  ajuda  de  pessoas  sem  formação 

jornalística. O mundo não teria assistido em 11 de Setembro de 2001, aos ataques às torres 

gêmeas nos Estados Unidos quase em tempo real se não fosse a colaboração do público. Fatos 

do dia-a-dia,  sem tanto impacto internacional,  também são registrados e disseminados por 

cidadãos-repórteres, cinegrafistas amadores ou pessoas que por acaso estavam na ocasião dos 

acontecimentos em que os jornalistas profissionais não puderam estar.

Participação, colaboração, interatividade, qualquer que seja a denominação, o fato é 

que as atitudes do cidadão diante do consumo e da produção de conteúdos midiáticos, assim 

como a polivalência, representam um fator relevante quando se fala nas reconfigurações do 

jornalismo  em meio  à  sociedade  contemporânea.   Com acesso  a  diversos  dispositivos,  o 

público  quer  participar  das  mais  variadas  maneiras.  Informa-se  de  todas  as  formas  e  de 

qualquer lugar e envia informações também com a mesma facilidade e frequência com que as 

consome.   Jenkins  (2008) conceitua  esse fenômeno como cultura  participativa.  Com esse 

conceito o autor caracteriza o comportamento do consumidor midiático contemporâneo, cada 

vez mais distante da passividade. E isso possibilita uma relação mais estreita entre o jornalista 

e  o  consumidor  das  notícias.  Essa  relação  é  marcada  por  uma  intensa  colaboração  da 

sociedade na produção do conteúdo informativo. 

De fato, parte desse aumento da colaboração da sociedade procede da popularização 

de dispositivos tecnológicos  capazes  de produzir  conteúdo de forma simples  e com baixo 

custo. O uso da Internet integrada a dispositivos como telefones celulares, câmeras digitais, 

computadores portáteis propiciou um cenário com diversas formas de participação do público, 

intensificando a inserção da sociedade nos processos de produção jornalística. Entretanto, não 

são apenas as questões tecnológicas que determinam essa necessidade que o público possui de 

participar, de colaborar, de ser ouvido para que seus anseios sejam atendidos. A necessidade 

de comunicação é inerente ao ser humano independente dos meios utilizados por ele.  Em 

conjunto com a necessidade de se comunicar está o desejo de expressar opiniões, pontos de 

vista,  visões  de  mundo,  insatisfações  e,  muito  antes  do  surgimento  das  tecnologias  de 

informação e comunicação, as pessoas já buscavam ser ouvidas. Seja nos coretos, nas praças, 

nos bares,  o público nunca deixou de se manifestar.  A diferença é que esses anseios não 

tinham a mesma visibilidade que possuem hoje. Atualmente é difícil ignorar a voz do público 

compartilhada e publicada online, a todo instante. 
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Além disso, grande parte da sociedade possui a consciência de que, diante do contexto 

democrático em que está inserida, ter voz ativa frente aos meios de comunicação significa 

garantir direitos relacionados à cidadania. Sendo assim, o público participativo já não espera 

apenas pala ação do Estado diante das demandas sociais. Esse público percebe a prática da 

comunicação a partir da consciência de que as responsabilidades públicas não são exclusivas 

dos governos, mas de toda a sociedade (BRANDÃO, 2009, p.7).  Sendo assim, as pessoas não 

participam  dos  processos  de  produção  da  notícia  movidas  apenas  pelas  facilidades  da 

tecnologia, mas também munidas da consciência de que o exercício da cidadania, de forma 

plena, através da democracia participativa, somente poderá acontecer se o cidadão entender 

que a participação supõe compromisso e envolvimento. (DEMO, 1996, p. 19-20).

Em meio a esse panorama surgem muitas reflexões referentes à profissão de jornalista, 

uma  vez  que  qualquer  cidadão,  munido  de  tecnologias  adequadas  e  de  consciência 

participativa, é capaz de produzir e gerar conteúdo relevante ao meio jornalístico. Diante dos 

processos comunicativos atuais, em que se destacam interatividade, interação, participação, 

têm se exigido dos jornalistas posturas profissionais compatíveis com o comportamento dos 

consumidores, que agora se colocam também como coprodutores das notícias que consomem.

3.2 As Perspectivas da Coprodução

As atuais relações entre a sociedade e a informação vêm gerando pesquisas no âmbito 

da colaboração do cidadão, principalmente no que se refere ao jornalismo online, aos blogs e 

redes sociais. As formas tradicionais de jornalismo, como o telejornal, também são atingidas 

pelas iniciativas da audiência ativa diante desse novo panorama. Qualquer pessoa que tenha 

em  mãos  aparelhos  celulares,  computadores  portáteis,  câmeras  digitais  pode  registrar  e 

transmitir conteúdo de valor noticiável para os meios de comunicação de massa. 

A atuação do público na produção e publicação de conteúdo noticiável pode adquirir 

várias  facetas,  dependendo  da  tecnologia  utilizada  e  da  postura  seguida,  tanto  por  quem 

dissemina o conteúdo, quanto pelos meios de comunicação que o utilizam. Sendo assim, são 

várias as denominações e também variadas as divergências quando se pesquisa a atuação da 

sociedade no fazer notícia.

Montar o próprio blog; entrevistar e distribuir  em um podcast; tirar e enviar fotos; 

produzir  vídeos;  contribuir  para  matérias  de  veículos  tradicionais  de  mídia,  criticando, 

elogiando,  sugerindo  pautas,  acrescentando  versões  e  dados  ao  que  está  sendo noticiado; 
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Esses são alguns exemplos de como o público vem agindo em relação ao fluxo informativo. 

Os exemplos citados servem para ilustrar um fenômeno em desenvolvimento e que, por isso, 

possui várias denominações: Jornalismo Participativo, Jornalismo Colaborativo, Jornalismo  

de Código Aberto, Jornalismo Cidadão, entre outras. 

Tantos nomes para a atuação do público podem gerar confusão, daí a preocupação de 

vários pesquisadores no que se refere à conceituação adequada.  Foschini  e Taddei (2006) 

ressaltam que há diferenças e destacam algumas peculiaridades de cada conceito:

Jornalismo participativo – Ocorre, por exemplo, nas matérias publicadas por 
veículos  de  comunicação  que  incluem  comentários  dos  leitores.  Os 
comentários  somam-se  aos  artigos,  formando  um  conjunto  novo.  Dessa 
forma,  leitores  participam  da  notícia.  Isso  é  mais  frequente  em  blogs. 
Jornalismo colaborativo - É usado quando mais de uma pessoa contribuiu 
para o resultado final do que é publicado. Pode ser um texto escrito por duas 
ou mais pessoas ou ainda uma página que traga vídeos, sons e imagens de 
vários autores. Jornalismo código aberto - Surgiu para definir um estilo de 
jornalismo feito em sites wiki, que permitem a qualquer internauta alterar o 
conteúdo de uma página.  Também pertencem a esse grupo vídeos,  fotos,  
sons  e  textos  distribuídos  na  rede  com  licença  para  serem  alterados  e 
retrabalhados. Jornalismo grassroots - Refere-se à participação na produção 
e  publicação  de  conteúdo na web das  camadas  periféricas  da população, 
aquelas que geralmente não participam das decisões da sociedade. Quando 
elas passam a divulgar as próprias notícias, causam um efeito poderoso no 
mundo  da comunicação.  Quem usa esse  termo defende a  idéia  de que o 
jornalismo cidadão está diretamente relacionado à inclusão dessas camadas 
no universo criado pelas novas tecnologias de comunicação. (FOSCHINI; 
TADDEI, 2006, p.19-20).

Já Bowman e Willis (2003) em seu relatório We Media: How Audiences are Shaping  

the Future of News and Information, utilizam apenas a denominação Jornalismo Participativo 

e definem o fenômeno de maneira mais generalizada. Para esses pesquisadores, o Jornalismo 

Participativo é um ato de cidadãos fazendo um papel ativo no processo de coleta, reportagem, 

análise e distribuição de notícias e informações. Mario Lima Cavalcanti (2008) apresenta os 

termos  Jornalismo  Cidadão,  Jornalismo  Colaborativo e  Jornalismo  Participativo como 

sinônimos e conceitua-os como sendo “um modelo de jornalismo em que o leitor/usuário 

deixa de ser um mero receptor e participa, parcial ou integralmente, do processo de produção 

de um conteúdo jornalístico.” (CAVALCANTI, 2008, p.2). 

No  presente  trabalho  optamos  por  não  englobar  toda  e  qualquer  participação  do 

público nas categorias de jornalismo cidadão, colaborativo, participativo, etc., uma vez que, 

nem toda informação que o cidadão produz e dissemina se enquadra ao jornalismo. Desse 

modo,  ao  invés  de  optar  por  uma  dessas  denominações,  o  termo  adotado  aqui  será 

coprodução de notícia,  isso porque, para os fins de estudos de jornalismo e participação do 
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público, interessa destacar as mais variadas contribuições das pessoas comuns (seja através de 

telefonemas, registros imagéticos, e-mail, cartas, sites, blogs, sugestões de pauta, denúncias, 

reclamações, etc.) na construção da notícia, que é confeccionada e publicada pelo jornalista 

profissional. Percebe-se, assim, o cidadão não como um jornalista, mas como um importante e 

necessário parceiro do jornalista profissional na produção da notícia. 

Mesmo que a atuação cada vez mais efetiva dos cidadãos no papel de produtores seja 

um fenômeno recente, a participação do público nos diversos meios de comunicação não é 

algo novo. A maioria dos produtos jornalísticos não se origina integralmente da observação 

direta do profissional, há o auxílio das fontes, além disso, com o passar do tempo, o espaço ao 

cidadão foi sendo ampliado por meio de quadros e sessões. De acordo com Gomes (2004), o 

cidadão costumava aparecer de três formas básicas nos programas jornalísticos: quando era 

afetado pelas notícias, quando ele próprio se transformava em notícia, seja nos casos curiosos 

ou anômalos,  seja nas humanizações  do relato,  ou então quando ele  autentica a cobertura 

noticiosa  por  meio  do tradicional  fala-povo.  A coprodução de notícia  inaugura  mais  uma 

forma de “aparição”, que ocorre, por exemplo, quando o cidadão presencia e registra o fato. 

Quanto à ideia de inserir os receptores nos processos noticiosos, debatendo questões 

de relevância social, isso é algo que já vem sendo observado há décadas. No final dos anos 80 

e começo dos 90, tem início nos EUA uma forma de deixar o jornalismo mais próximo da 

comunidade. Esse tipo de jornalismo, denominado Jornalismo Cívico, surgiu da necessidade 

de inserir a sociedade norte-americana nas questões políticas e aumentar a participação dos 

eleitores nas votações. Em seguida, não apenas as questões eleitorais  eram o centro desse 

projeto:  os  jornais  começaram  a envolver  as  comunidades  nas  discussões  de  grande 

importância sobre questões públicas, como desenvolvimento, raça, criminalidade. Citando os 

resultados  do  relatório  do  Pew  Center  for  Civic  Journalism,  Bowman  e  Willis  (2003), 

afirmam  que,  entre  1994  e  2001,  quase  20% dos  1.500  jornais  diários  norte-americanos 

praticavam alguma forma de jornalismo cívico. 

A partir  do final do século XX, fala-se em jornalismo participativo relacionando-o 

com elementos da internet, comunidades virtuais e com as novas tecnologias de informação e 

comunicação.  Ações  relacionadas  ao  Jornalismo  2.0,  que  caracteriza-se  pela  criação  de 

conteúdo para a rede, evoluíram para o que muitos estudiosos chamam de Jornalismo 3.0, 

marcado  pela  intensa  socialização  e  produção  de  informações  em  massa  por  meio  de 

comunidades colaborativas online, blogs, wikis e redes sociais. 
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O perigo do “jornalismo” 3.0 está na qualidade e veracidade das informações que se 

publicam, já que muitas são lançadas na rede sem nenhum tipo de critério. Já em relação ao 

telejornal, o cidadão não possui essa autoridade, como na web, de decidir o que vai ou não ser 

veiculado como notícia. Antes de virar notícia de TV, o material passa por uma espécie de 

controle de qualidade onde é contextualizado, editado ou rejeitado e nesse gerenciamento, a 

atuação dos profissionais de jornalismo é imprescindível. O telespectador pode fornecer aos 

telejornais um material de valor noticiável, porém é do jornalista a decisão de colocar tal fato 

nos moldes de notícia e publicá-lo.

Também  nos  telejornais  se  observa  características  dessa  sociedade  que  produz  e 

dissemina informação com muita intensidade. O telespectador tem participado de forma cada 

vez mais atuante na produção das notícias, seja fazendo registros imagéticos, flagrantes ou 

problemas  de  sua  comunidade  e  enviando  às  emissoras  ou  entrando  em  contato  com 

jornalistas por telefone, e-mail ou redes sociais para sugerir pautas ou propor novos pontos de 

vista sobre temas que já estão sendo noticiados. O público gradativamente está se sentindo à 

vontade para participar da construção das notícias que consome e os meios de comunicação, 

por sua vez, estão abrindo espaços para que esse cidadão participe cada vez mais.

  Constata-se que a atuação do telespectador  sempre existiu.  Contudo, é pertinente 

ressaltar  aqui, não apenas a interação,  em que o telespectador é convocado a opinar, mas 

também,  a  participação  e  a  colaboração  espontânea  do  público  na  produção  da  notícia 

transmitida  no  telejornal.  Jenkins  (2008)  destaca  a  diferença  entre  interatividade  e 

participação:

A interatividade refere-se ao modo como as novas tecnologias foram planejadas para 
responder  ao  feedback  do  consumidor  (...)  as  restrições  da  interatividade  são 
tecnológicas  e,  em quase  todos  os  casos,  o  que  se  pode  fazer  em  um  ambiente 
interativo é determinado previamente (...) já a participação é moldada pelos protocolos 
culturais (...) é mais ilimitada, menos controlada pelos produtores midiáticos e mais 
controlada pelos consumidores da mídia. (JENKINS, 2008, p.182-183)

Tanto por meio da interatividade (em que o ambiente é preparado previamente para a 

atuação  do  público),  quanto  por  meio  da  participação  (quando  o  público  atua 

espontaneamente)  é possível  observar  a coprodução da notícia.  Portanto,  seja  interagindo, 

participando, aparecendo ou colaborando, a audiência ativa tem se tornado cada vez mais, 

parte do processo de produção noticioso.  Ana Maria Brambilla (2006) destaca a importância 

da participação do público não apenas como fonte na produção de notícia. Segundo a autora: 
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(...)  é  necessário lembrar  de outros  públicos  que não falam em nome  de 
nenhuma  instituição  mas  em prol  de  seus  próprios  interesses  ou  de  sua 
comunidade.  Quando  esses  públicos  se  tornam produtores  de  notícias,  o 
trabalho do jornalista tende a ser enriquecido por uma visão mais próxima da 
realidade e pela diversidade com que a abordagem da pauta é apresentada. 
(BRAMBILLA, 2006, p.45)

Assim, é inegável a importância do público no fazer notícia. Vale salientar, também, 

que, de acordo com a postura adotada por aqueles que atuam como coprodutores de notícia, 

pode-se  perceber  as  mais  diversas  formas  de  atuação  do público.  Isso  gera,  como já  foi 

mencionado,  divergências  relacionadas  à  nomenclatura.  Confunde-se,  por  exemplo, 

jornalismo cidadão com jornalismo cívico ou o jornalismo feito pelos jornalistas profissionais 

com  enfoque  nos  interesses  do  cidadão.  Outro  equívoco  muito  comum  é  denominar 

Jornalismo cidadão qualquer contribuição das pessoas ao meio comunicacional. 

3.3  Jornalista, Cidadãos e Cidadãs 
A participação  do  público  envolve  a  questão  da  cidadania  na  medida  em que  os 

indivíduos,  colaborando  na  produção  de  notícias,  assumem  seu  espaço  na  comunidade 

expondo temas sociais, cívicos, relacionados ao bem comum. O que se percebe, porém, é que 

nessa sociedade, onde a convergência das novas mídias com as mídias tradicionais marca a 

crescente atuação das pessoas na produção da notícia, tal atuação ultrapassa os limites dos 

temas sociais, envolvendo vários campos de conhecimento e interesses de cada pessoa.

Partindo dessa perspectiva, Caio Túlio Costa (2009) diferencia indivíduo-repórter de 

cidadão-repórter. Para ele, o indivíduo-repórter seria aquele para o qual o culto a si mesmo se 

sobrepõe à noção de cidadania. Esse indivíduo não está preocupado com o bem comum que 

sua contribuição pode gerar e cujo poder de comunicação lhe foi dado pelas novas mídias 

porque ele é parte da dispersão que alimenta a mídia e a compõe na sua ubiquidade.

Trata-se de qualquer pessoa que se aventure na rede com site próprio, blog 
ou  mesmo  participação  em  portais  e  empresas  que  agregam  conteúdos 
colaborativos, mas que atua sem nenhuma preocupação social, ao contrário 
do  cidadão-repórter.  Ele  produz  conteúdos  e  interfere  em  conteúdos  de 
terceiros.  Em geral,  opina,  dá  curso  a  boatos  ou  a  informações  factuais. 
Chama atenção para assuntos que não estão na mídia ou interfere naqueles 
que estão em pauta. Pode aparecer sempre ou de vez em quando. Usa a rede 
porque ela está à sua disposição. (COSTA, 2009, p. 244)

Já o cidadão-repórter, ainda de acordo com o referido autor, seria o êmulo do jornalista 

tradicional. Em tese, teria as mesmas preocupações morais que deveria ter o jornalista. Assim, 

diante dos diversos modos de contribuição, cabe ao jornalista redobrar a atenção ao utilizar as 
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informações  provenientes  dos  telespectadores.  É preciso constatar,  além da veracidade  da 

informação, que interesses a pessoa que enviou tem ao tentar torná-la pública. Vale perguntar 

se o público que participa é realmente cidadão ou apenas busca visibilidade.

Em relação ao telejornalismo essa participação cidadã se faz presente principalmente 

nos telejornais locais e regionais. A proximidade desse veículo com os assuntos e problemas 

comunitários intensifica a iniciativa do público em fazer denúncias, reclamações, sugestões de 

pautas relacionadas aos interesses da comunidade.  Assim, com o intuito de chamar atenção 

do poder público para a resolução dos problemas de sua rua, seu bairro, sua cidade, o cidadão 

confirma a reconfiguração de seu papel perante telejornal: Atualmente o cidadão e a cidadã 

aparecem não apenas como telespectadores passivos, ou como entrevistados ou personagens 

nas  matérias.  Por  meio  do  telejornal,  o  cidadão  é  atuante  na  mudança  de  sua  realidade 

cotidiana.  Isso  porque,  os  telejornais  locais  e/ou  regionais  têm  prestado  serviços  à 

comunidade e proporcionado às pessoas uma maior compreensão e conhecimentos acerca da 

sua cidade ou região o que faz aumentar a proximidade, o vínculo, a confiança e a fidelidade 

do público em relação às emissoras. 

Para que tal vínculo seja mantido, os jornalistas, no seu cotidiano profissional, tentam 

conhecer  e  fazer  uma  construção  antecipada  do  seu  público.  Isso  é  defendido  por  Vizeu 

(2005) na hipótese da audiência presumida. A crescente colaboração dos telespectadores no 

fazer notícia vem facilitando essa manutenção do vínculo, e auxiliando os jornalistas nessa 

construção  antecipada  da  audiência.  Isso  porque,  ao  sugerir  pautas,  mandar  imagens, 

denúncias  e  flagrantes,  o  telespectador  “diz”  aos  jornalistas  o  que  quer  consumir  como 

notícia. 

Diante  desse  panorama,  os  profissionais  passam  a  perceber  a  importância  de  tal 

relação  com seu  público.  Isso  porque,  os  jornalistas  têm consciência  de  suas  limitações, 

sabem que não podem muitas vezes estar onde os fatos ocorrem e, em meio a essa realidade 

de polivalência,  em que se exige do profissional  muito  mais  em menos  tempo,  não resta 

alternativa ao jornalista senão aceitar e até solicitar a ajuda do telespectador, que está na rua, 

onde  ocorrem  maior  parte  dos  fatos  noticiáveis.  Assim,  muitas  emissoras  começam  a 

incentivar cada vez mais a participação dos indivíduos na produção da notícia. Diferente de 

algumas  décadas  atrás,  atualmente,  o  apelo  das  emissoras  à  participação  é  explícito. 

Telefones, e-mails, endereços são colocados à disposição solicitando que o público colabore 

enviando fotos, imagens e sugestões. Os jornalistas, dessa forma, se dão conta de que essa 

ajuda não deve ser ignorada e que há muito a aprender com o público. 
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É importante atentar para o fato de que a crescente colaboração do público representa 

uma relação que vai complementar e não substituir o trabalho do jornalista profissional. Isso 

porque, nem toda informação advinda de pessoas comuns pode ser denominada notícia, assim 

como colaboração, participação e coprodução não podem ser intituladas como jornalismo. Por 

isso, autores como Targino (2009), por exemplo, defendem que expressões como jornalismo 

participativo, jornalismo 3.0, jornalismo colaborativo,  etc. são expressões contestáveis, haja 

vista que a utilização de ferramentas disponíveis em rede para que qualquer pessoa efetive 

comunicação  pública  não  a  converte  instantaneamente  em jornalista,  nem tampouco  seus 

textos em matérias jornalísticas. (TARGINO, 2009, p.58).

 O jornalismo profissional não desaparece em função da intensa atuação do cidadão 

que não é jornalista na difusão de conteúdo informativo. Para justificar seu papel nesse novo 

cenário, o jornalismo pode encontrar dois caminhos compatíveis, de acordo com García de 

Madariaga  (2008,  p.  138):  intensificar  sua  função  interpretativa  a  um  nível  de  alta 

especialização temática e/ou atuar como engrenagem de um mecanismo muito mais rico e 

complexo do que o que permite a atual produção em série dos meios convencionais. Se o 

jornalista há de cumprir um papel de transmissor, que seja dentro de um cenário que se nutra 

de toda a amplitude da realidade que trata de representar e construir.

Ao invés do descaso à profissionalização, há uma adaptação no comportamento dos 

jornalistas, que agora devem manter e incentivar ainda mais sua relação com o público. No 

telejornal,  por  exemplo,  ao  dar  visibilidade  às  colaborações  do  telespectador,  a  emissora 

transforma a audiência em aliada. As transformações que surgem com a intensa participação 

do público muda o cenário do jornalismo na medida em que há diferença em editar e publicar 

informações oficiais ou institucionais e informações repassadas pelo público em geral. Para 

Brambilla (2008) a grande mudança no jornalismo é que: 

As pessoas transformam seu cotidiano em notícia. As pautas fervem no asfalto, nos 
balcões de botequim, nas filas dos postos de saúde, nos salões de beleza (...) Peter 
Burke conta que a informação é como água: quanto mais próxima da fonte, mais pura 
tende a ser. Em tese, é impossível que um veículo mantenha repórteres em todos os  
lugares do mundo (...) (BRAMBILLA, 2008, p. 36-37)

Essa ideia confirma a necessidade da atuação do jornalista profissional, uma vez que, 

diante de tantas vozes e de tantas realidades cotidianas, faz-se necessária uma coordenação 

dessas diversas realidades. Apurar e transformar em notícia o conteúdo informativo que chega 

por meio dos leigos não é um trabalho fácil e exige capacidade técnica e conhecimentos do 

jornalista  profissional. Há  tarefas  que  são  exclusivas  dos  jornalistas  e  devem  ser 
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desempenhadas  com responsabilidade.  A função inerente  ao jornalismo de contextualizar, 

traduzir e interpretar a realidade social agora é tão ou mais necessária que antes. 

A  sociedade  contemporânea  está  inserida  em  um  panorama  de  intenso  fluxo 

comunicacional onde os modos de produzir, disseminar e consumir informação estão sofrendo 

reconfigurações.  Em  relação  à  produção  de  notícia,  tais  mudanças  marcadas  pelo 

desenvolvimento  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  integram  processos  de 

convergência  midiática,  que  trazem como  consequência  para  o  jornalismo  o  advento  das 

redações integradas e a exigência de polivalência profissional. Exige-se dos jornalistas cada 

vez  mais  habilidades,  agilidade  e  maior  produtividade.  Diante  das  limitações  e  da 

impossibilidade  de estar  em todos os  lugares  onde ocorrem fatos  noticiáveis,  o  jornalista 

profissional vem utilizando com frequência o conteúdo informativo produzido pelo público e 

isso vem sendo observado também nas mídias tradicionais como o telejornal. Assim, diante de 

situações em que o jornalista profissional está impossibilitado de ir ao encontro da notícia, o 

profissional é pautado pelos leigos munidos das mais variadas tecnologias capazes de registrar 

e enviar informação em tempo real.

Em relação aos consumidores das informações, na verdade cidadãos e cidadãs, que 

historicamente  sempre  estiveram  presentes  de  alguma  forma  nas  produções  jornalísticas, 

agora vêm participando diretamente do processo de construção das notícias. Daí a pertinência 

de pesquisas relacionadas ao jornalismo e à participação dos indivíduos. Entretanto, percebe-

se que muitos autores utilizam termos como jornalismo participativo, jornalismo colaborativo, 

jornalismo cívico, entre outros, muitas vezes de forma equivocada. É importante ressaltar que 

colaboração, interatividade e participação são fatores que auxiliam sim no fazer notícia, mas 

não têm o poder de transformar leigos em jornalistas profissionais.

A atuação  do jornalista  profissional  é  extremamente  necessária,  principalmente  no 

momento de contextualizar, interpretar e checar as informações provenientes dos indivíduos. 

Nem toda informação é notícia. É preciso discernir se o conteúdo que chega às redações de 

TV, por exemplo, parte de um cidadão-repórter, preocupado com o bem comum, ou de um 

indivíduo-repórter, que busca apenas visibilidade ou coloca interesses particulares acima do 

interesse  público.  Dessa  forma,  o  trabalho  de  interpretação  jornalística  é  necessário  e  é 

responsabilidade do profissional  selecionar que tipo de informação poderá utilizar e de que 

forma irá transformá-la em algo noticiável e de interesse público.
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Percebe-se,  então,  que  a  parceria  entre  o  público  e  o  telejornal  deve  sim  ser 

incentivada uma vez que o cidadão está mais próximo dos acontecimentos e das histórias com 

grandes  possibilidades  de  se  transformarem  em  notícias.  Entretanto,  a  participação  dos 

indivíduos deve gerar uma relação de complementaridade e não de substituição ao trabalho do 

profissional de imprensa.  Cabe aos profissionais encontrar quais pontos do fazer jornalístico 

podem ser compartilhados com a sociedade, sendo guiados sempre pelo comprometimento 

com a ética e o interesse público, princípios norteadores do jornalismo.
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4.  A COPRODUÇÃO DE NOTÍCIA NO TELEJORNALISMO LOCAL 

Ao mergulhar no cotidiano do fazer telenotícia, nosso primeiro sentimento em relação 

à pesquisa de campo foi a preocupação de separar o jornalista do pesquisador. É difícil olhar 

com olhos de estrangeiro um ambiente tão familiar  durante nossa caminhada profissional. 

Entretanto, a jornalista saiu de cena e deu lugar à pesquisadora e, nesse momento, do ponto de 

vista científico, percebemos que a redação era um ambiente novo. A curiosidade de relacionar 

os  apontamentos  teóricos  já  estudados  com  a  prática  cotidiana  dos  jornalistas  foi  nos 

encantando, à medida que percebíamos em cada comportamento do profissional na redação a 

confirmação de conceitos já debatidos no mundo acadêmico. 

Nosso estudo acerca da coprodução de notícias na TV não estaria completo sem esse 

mergulho  no  cotidiano  dos  profissionais  para  entender  de  que  forma  a  audiência  ativa 

contribui para a construção da notícia televisiva. Buscamos perceber também em que medida 

o jornalista profissional usufrui dessa contribuição e qual sua postura diante dessas inovações 

no fazer  telejornalismo.  Guiados pelas  abordagens do  Newsmaking  (produção da notícia), 

demos  início  ao  nosso  trabalho  de  campo  utilizando  como  método  de  investigação  a 

observação participante proposta por Casetti,  Chio (1999, p.222-233). Os autores explicam 

que o objetivo principal desse tipo de observação é captar a realidade ao vivo, eliminando as 

mediações  que  podem  contaminar  os  dados.  Eles  argumentam  que,  por  exemplo,  num 

trabalho  etnográfico  quanto  maior  a  permanência  no  grupo,  mais  possibilidades  tem  o 

observador de não ser percebido como uma presença estranha. É importante destacar também 

que, de acordo com Travancas (2005, p.103), o aspecto primordial da observação participante 

é entender que o pesquisador não se coloca ingenuamente em relação a sua presença na rotina 

do grupo estudado. Ele deve ter consciência de que o simples fato de estar presente pode 

alterar algum aspecto da rotina.

 Entretanto,  isso não significa que o pesquisador não deva ou não possa participar 

dessa rotina. Essa participação, porém, deve ser vivida com cautela para que o envolvimento 

do  investigador  com a  rotina  do  grupo  não  seja  tão  profundo  a  ponto  de  atrapalhar  os 

resultados. Na observação participante há sim espaço para a subjetividade do pesquisador, 

mas compreendendo a objetividade dos dados. Além da observação participante,  lançamos 

mão de entrevistas semiestruturadas, realizadas a partir do exposto por Thiollent (1982, p.79-

99).   Segundo o autor, contrariamente à entrevista dirigida, não é proposta ao entrevistado 
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uma completa estruturação do campo de investigação: é o entrevistado que detém a atitude de 

exploração.

Nossa pesquisa de campo foi realizada no período de 23 a 31 de outubro de 2012, na 

redação da TV Jornal, afiliada do Sistema Brasileiro de Comunicação (SBT) em Recife. A TV 

Jornal  pertence  ao  Sistema  Jornal  do  Commercio  de  Comunicação,  um  dos  maiores 

conglomerados de comunicação do Nordeste,  que também conta com TV Jornal  Caruaru, 

Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, 

Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina,  Rádio JC CBN, Jornal do Commercio,  JC 

OnLine  e  o  Portal  NE  10.  Nossa  observação  voltou-se  para  a  rotina  produtiva  de  dois 

telejornais da emissora: TV Jornal Meio-dia, transmitido no horário do almoço para o Recife e 

a  Região  Metropolitana,  e  TV Jornal  Mais,  que vai  ao  ar  pela  manhã  e  sua  transmissão 

alcança todo o estado de Pernambuco.

A escolha por esses objetos de estudo se deu principalmente pela característica que 

ambos  possuem  de  aproximação  com  a  sua  audiência.  Acompanhando  esses  telejornais, 

percebemos  que  o  público  está  inserido  no  fazer  notícia  dos  dois.  Essa  participação  da 

audiência ativa, entretanto, se dá sob diferentes aspectos, atendendo às peculiaridades de cada 

um desses noticiários. Daí, a importância de destacar os dois no nosso estudo. Vale salientar 

que observamos de forma simultânea as atividades dos dois telejornais sem nenhum prejuízo 

para o resultado das  nossas análises.  Nenhum detalhe  pertinente  a  nossa pesquisa passou 

despercebido porque a redação do TV Jornal Mais e a do TV Jornal Meio-dia representam 

uma só, funcionam na mesma sala, no mesmo período. Em muitos casos, a rotina produtiva 

dos dois se confunde, na medida em que o mesmo profissional pode apurar e produzir para os 

dois telejornais ao mesmo tempo.
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FIGURA1: redação da Tv Jornal, onde, pela manhã, trabalham as equipes do TV Jornal Meio-dia e do 
TV Jornal Mais. Ao fundo, as duas ilhas de edição, separadas por paredes de vidro. 

  
FIGURA 2:  redação da  TV Jornal.  As  setas  azuis  indicam os  locais  onde  trabalham o  chefe  de  
reportagem e editores do TV Jornal Meio-dia. A seta vermelha indica o local de trabalho da editora-
chefe  do  TV Jornal  Mais.  Os  outros  nichos  são  ocupados  por  produtores  e  estagiários  dos  dois 
telejornais. Ao fundo, separada por uma parede de vidro, a sala da direção de Jornalismo. 

O espaço físico da redação é pequeno, os jornalistas ficam muito próximos uns dos 

outros o que facilita ainda mais a interação entre as duas equipes de produção. O ambiente é 

dividido  em quatro  nichos  de  trabalho  contendo  cada  um quatro  computadores.  Não  há 

paredes dividindo esses nichos. Ao fundo da sala ficam as duas ilhas de edição e, no lado 
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oposto a essas duas ilhas, está a sala da direção de jornalismo separada por uma parede de 

vidro. 

A  permissão  para  realizar  a  pesquisa  foi  concedida  sem  nenhuma  dificuldade. 

Entramos em contato por telefone com a diretora de jornalismo, explicamos nossas intenções, 

os objetivos de nossa pesquisa, ressaltando que atrapalharíamos o mínimo possível o trabalho 

dos jornalistas. Ela se mostrou bastante interessada pelo tema e nos deu a permissão, pedindo 

apenas  que fosse enviada uma solicitação  por  e-mail  e outra  solicitação  formal  impressa, 

contendo os nossos dados, os dados da Universidade e informações gerais sobre a pesquisa. 

Ela também pediu que, ao invés de começarmos na segunda-feira (22/10), como solicitado 

inicialmente, começássemos na terça-feira (23/10) porque ela ainda não havia informado aos 

jornalistas sobre a nossa presença na redação.

Aceitamos a condição e iniciamos, então, na terça-feira, 23 de outubro de 2012. Não 

julgamos interessante para a pesquisa, fazer o trabalho de campo antes dessa data, por causa 

do período eleitoral. Nas eleições, devido à propaganda eleitoral obrigatória, o tempo dos dois 

telejornais é reduzido. Além disso, o ideal é que a observação fosse realizada em uma época 

sem  datas  ou  eventos  que  mudassem  em  algum  aspecto  a  dinâmica  dos  jornalistas.  Na 

definição da duração do tempo da pesquisa de campo, tomamos por base as pesquisas sobre as 

rotinas de trabalho no telejornalismo realizadas por Vizeu (2005) que indicam que o período 

de observação está intimamente ligado aos objetivos da pesquisa. Consideramos que, dentro 

dos  nossos  propósitos,  o  tempo  de  investigação  de  pouco  mais  de  uma  semana  de 

acompanhamento  das  rotinas  dos  telejornais  foi  suficiente  para  perceber  de  que  forma  a 

atuação do público influencia o fazer notícia.

Assim,  acompanhamos  a  atividade  dos  editores  de  texto  (jornalistas)  na  edição 

(seleção das imagens e falas, montagem e finalização do material selecionado) e a elaboração 

das aberturas das matérias e do script (lauda no telejornalismo), procuramos perceber como o 

telejornal constrói a realidade social, por meio de seleção de fatos, enquadramentos e recortes. 

Observamos de que forma os telejornais estudados apresentam os problemas da comunidade e 

acompanhamos também a atividade dos produtores, editores-chefes e chefe de reportagem no 

momento da escolha e da produção das pautas. 

Com essa pesquisa de campo, o intuito foi analisar a atuação do jornalista profissional 

diante da participação do cidadão (os critérios de noticiabilidade utilizados pelos jornalistas 

para  divulgação  do  material  que  chega  através  do  público  e  a  forma  como  o  jornalista 

profissional “filtra” e contextualiza essas informações na construção da notícia). O material 
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coletado (scripts, espelhos e gravações) foi arquivado para análises posteriores ou para sanar 

dúvidas surgidas eventualmente na caminhada da pesquisa. 

Durante a pesquisa observamos tudo e cada detalhe foi anotado em nosso caderno de 

campo.  Os  relatórios  feitos  a  partir  de  tais  anotações  e  os  diálogos  realizados  com  os 

jornalistas serviram de base para escrever esse capítulo de análise. A escrita foi organizada 

não descrevendo cronologicamente cada acontecimento da redação. Mas, selecionando em 

nossas  anotações  e  nas  entrevistas  os  acontecimentos,  trechos  e  aspectos  pertinentes  aos 

objetivos  de  nosso  estudo.  Assim,  para  fins  didáticos,  montamos  uma  espécie  de 

representação da rotina profissional dos jornalistas do TV Jornal Meio-dia e do TV Jornal 

Mais. E, apenas para facilitar o entendimento do leitor, descrevemos em seções diferentes a 

rotina de cada telejornal como se elas tivessem ocorrido separadamente.

4.1  TV Jornal Meio-dia: a colaboração do público e a atuação do jornalista

O TV Jornal Meio-dia é um noticiário televisivo local, da TV Jornal, afiliada do SBT 

em Pernambuco. Esse telejornal atinge a capital do estado e a região metropolitana e conta 

com uma equipe de profissionais em sua redação composta por um chefe de reportagem, uma 

editora-chefe, que também é a apresentadora, duas editoras de texto (que identificaremos aqui 

como editora de texto 1 e editora de texto 2), dois produtores, dois estagiários assistentes de 

produção  e  três  repórteres,  além  dos  funcionários  ligados  à  área  técnica,  operacional  e 

administrativa. A redação fica na sede da TV Jornal, que por sua vez compõe o sistema Jornal 

do Commercio de Comunicação, situado na Rua do Lima, no bairro de Santo amaro, Recife. 

As redações dos outros telejornais da emissora (“TV Jornal Mais”, “Plantão 1-9-0” e “O Povo 

na TV”) funcionam nesse mesmo espaço físico. 

A audiência do TV Jornal Meio-dia é em média oito pontos (fonte: IBOPE/TV Jornal). 

As notícias veiculadas no telejornal tratam basicamente de temas factuais e/ou assuntos que 

envolvam e sejam de interesse da comunidade tanto do Recife quanto das demais cidades da 

região  metropolitana.  Todo  o  fluxo  de  informação  do  sistema  Jornal  do  Commercio  de 

Comunicação  pode  ser  acessado  pelos  jornalistas  do  TV  Jornal  Meio-dia.  Até  mesmo 

informações de outros veículos do grupo, como rádio, jornal impresso e o portal de notícias 

online.  O tempo de produção do jornal, em média, é de 20 minutos líquidos só de notícias. O 

jornal vai ao ar de segunda à sexta às11h50 e apresenta três  blocos de notícias, separados por 

intervalos  comerciais,  e  a  abertura,  com  as  manchetes  das  principais  informações  do 

noticiário.
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FIGURA3: Bancada do TV Jornal Meio-dia. 

FONTE: Disponível em: < http://tvjornal.ne10.uol.com.br/galeria.php>. Acesso em 21/11/2012.  
 

 
No período de 23 a 31 de outubro de 2012 observamos a rotina produtiva do TV Jornal 

Meio-dia.  Acompanhamos  toda  a  movimentação  da  chefia  de  reportagem,  editores  e 

produtores,  desde  a  chegada dos  profissionais  à  redação até  a  apresentação  do telejornal, 

atentando para os momentos em que o público estava inserido no fazer notícia. A pedido da 

diretora  de  jornalismo,  nossa  observação  iniciou-se  na  terça-feira  porque,  até  então,  os 

profissionais ainda não haviam sido comunicados  sobre a nossa  presença na redação e seria 

interessante  que todos soubessem com antecedência de que se tratava a pesquisa para não 

gerar desconfianças em relação às nossas intenções. 

No primeiro dia de observação, chegamos à redação às 7h e fomos recebidos pelo 

chefe de reportagem, que, no momento de nossa chegada, revia as pautas do dia anterior e 

monitorava as equipes que estavam na rua. Apesar do ritmo já intenso, o chefe de reportagem 

parou para nos receber e, com toda disponibilidade, demonstrando que estava por dentro da 

nossa  pesquisa,  nos  apresentou  à  equipe  de  produtores,  editores  e  estagiários  que  já  se 

encontravam trabalhando. Mostrou a redação (o espaço físico é pequeno, não precisamos nem 

caminhar  para  conhecer  todo  o  local)  e,  em seguida  nos  explicou  a  dinâmica  inicial  da 

produção do TV Jornal Meio-dia.  

 A produção do TV Jornal Meio-dia, em qualquer dia útil da semana, inicia-se às cinco 

horas da manhã com a chegada do chefe de reportagem à redação. Ele começa a ler os jornais 

do dia, os relatórios, e checar a apuração da noite anterior e da madrugada para ver se há 

algum factual que possa ser usado na edição do dia. 
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Por volta das 6h o chefe de reportagem manda as equipes para a rua, para fazerem as 

matérias produzidas no dia anterior ou os factuais  que encontrou lendo os relatórios  e os 

jornais. Depois disso, liga para a editora-chefe/apresentadora e relata para ela quais matérias 

tem  encaminhadas  para  o  dia.  Ainda  em  casa  a  editora-chefe/apresentadora  faz  um 

levantamento semelhante, lendo jornais e navegando na internet, vendo sites, blogs e redes 

sociais. Por telefone, os dois discutem o que encontraram de interessante e que vale a pena 

noticiar.  Às  8h  a  editora-chefe/apresentadora  chega  à  redação  e,  então,  é  realizada  uma 

reunião de pauta. Dessa reunião participam também o chefe de reportagem, os produtores e as 

editoras de texto. Nesse momento, as equipes já estão na rua e os principais assuntos do dia já 

estão desenhados no pré-espelho do jornal feito pelo chefe de reportagem e repassado aos 

profissionais presentes na reunião. 

A rotina na redação segue e, após a reunião, os editores esperam as matérias que vêm 

da rua e vão editando e organizando o espelho do jornal à medida que as matérias chegam. Os 

produtores começam a apurar as notas pé, o chefe de reportagem monitora as equipes e a 

editora-chefe começa a redigir  a escalada e as cabeças. Ao longo da manhã o espelho do 

jornal vai se modificando,  mudam a ordem dos VT’s e até seu conteúdo,  dependendo da 

ordem que chegam da rua para serem editados ou dos acontecimentos ocorridos durante a 

manhã, e que não estavam previstos, ou ainda da qualidade do VT, que em muitos casos as 

editoras de texto podem avaliar como fracos. Do início da manhã, até o fechamento do jornal 

muitas avaliações são feitas pelos jornalistas. Editores e chefia de reportagem ponderam o 

tempo todo a noticiabilidade dos acontecimentos.

No momento  em que  o  chefe  de  reportagem e  a  editora-chefe  checam relatórios, 

jornais e internet, uma estagiária, assistente de produção, acompanha o telejornal matinal da 

emissora concorrente para ver se há algum fato que a redação da TV Jornal ainda não tenha 

tomado conhecimento. Caso a concorrência noticie algo que a TV Jornal ainda não noticiou, a 

estagiária grita para a redação: “Temos isso?” se a resposta for negativa, imediatamente, o 

chefe de reportagem tenta correr atrás da informação para não levar furo. A produção checa as 

informações e uma das equipes que está na rua é redirecionada para cobrir o fato dado pela 

concorrência. Observamos, nesse caso, que o valor-notícia relacionado à concorrência se faz 

presente na produção do telejornal em estudo e que, dessa forma, se confirma a ideia de Wolf 

(2003)  de  que  as  relações  entre  os  mass  media existentes  no  mercado  da  informação 

influenciam no processo de seleção das notícias. 

Em relação aos critérios de noticiabilidade, percebemos durante nossa observação, que 

quando se fala em notícia de TV, a imagem se sobrepõe a vários outros valores-notícia. As 
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imagens sobre o discurso desempenham um papel de prova, da asserção, da afirmação desse 

discurso. O peso da prova transfere-se do locutor para o plano das imagens. (JOST, 2004, p. 

139).

Acontecimentos com imagens têm mais chance de serem noticiados e isso pôde ser 

comprovado em vários  momentos  da nossa  observação da  rotina  produtiva do TV Jornal 

Meio-dia,  como por  exemplo,  na reunião  de pauta  que acontece  às  8h quando a editora-

chefe/apresentadora chega à redação.  O chefe de reportagem vai repassando o que já está 

sendo produzido pelas equipes que estão na rua e os produtores vão dando sugestões de pautas 

para serem realizadas ainda pela manhã. A cada sugestão, a editora-chefe pergunta: “o que 

vai ter para mostrar, quais serão as imagens?”. Dependendo da força da imagem, a sugestão 

de pauta é aceita e pode ser produzida para o dia seguinte ou até para o mesmo dia. Esse 

critério também vale para as sugestões de pautas e informações advindas do público, que por 

sinal, comprovamos que ocorrem de forma bastante significativa. 

 Logo no primeiro dia de observação, tivemos a impressão de que a audiência ativa 

inicia seus trabalhos de buscar e disseminar informações junto com os jornalistas. Enquanto o 

chefe  de reportagem e  a  editora-chefe  fazem o levantamento  do  que de  mais  importante 

aconteceu  na noite  anterior  e  na  madrugada,  muita  informação é  repassada para  eles  por 

telefone e pelas redes sociais. No dia 23, por exemplo, às 8h30, enquanto a equipe se reunia 

para repassar o pré-espelho do TV Jornal Meio-dia, o telefone da redação toca. Uma pessoa 

que passava de carro pelo bairro de Boa Viagem, no Recife, informa que está havendo uma 

perseguição  policial  na  Avenida  Domingos  Ferreira.  Outras  pessoas  nas  redes  sociais 

espalham a  mesma informação.  A reunião  é  interrompida  e  providências  começam a  ser 

tomadas. Enquanto os produtores apuram, o chefe de reportagem manda a equipe que está 

mais próxima checar o que houve. 

O complicado trânsito da manhã no Recife impede a equipe de reportagem de chegar a 

tempo. A repórter liga para a redação e informa que na localidade há várias testemunhas que 

confirmam o fato,  mas nenhuma imagem da perseguição foi feita.  O VT seria construído 

apenas com depoimentos das testemunhas. Sem imagens, a chefia avalia que não vale a pena 

fazer e manda a equipe retornar para a pauta que iria fazer antes.  Nesse caso, a categoria de 

valor-notícia de fendida por Vizeu (2007) que se refere à acessibilidade e disponibilidade de 

realização da matéria também foi decisiva para que o fato da perseguição policial em Boa 

Viagem  não  virasse  notícia  no  TV  Jornal  Meio-dia  do  dia  23  de  outubro.  Além  disso, 

percebemos que, mesmo com todo o auxílio da audiência ativa em informar aos jornalistas o 
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que acontecia na rua no momento, o fato não foi noticiado na TV porque o cidadão não fez 

registros imagéticos.

Entretanto, em vários outros momentos da confecção do telejornal a colaboração do 

público  foi  imprescindível  para  que  outros  fatos  fossem noticiados.  Vale  salientar  que  o 

público  ajuda  informando,  registrando  e  enviando  imagens,  mas  a  notícia  necessita  da 

contextualização  e  das  informações  apuradas  pelo  jornalista  profissional.  Isso  pôde  ser 

observado logo no início da nossa pesquisa de campo na redação TV Jornal Meio-dia. Quando 

as equipes de reportagem se preparavam para sair, no início da manhã do dia 23 de outubro, 

um telespectador  ligou informando que os  elevadores  do Hospital  das Clínicas  no Recife 

estavam  quebrados  novamente.  A  informação  chamou  atenção  dos  jornalistas  porque  a 

problemática dos elevadores desse hospital já vinha sendo denunciada pela imprensa. Após 

várias  reportagens  os  elevadores  antigos  passaram  por  conserto  e  agora  mais  uma  vez 

apresentavam defeito. 

Chegando ao local,  o repórter recebeu de um cidadão, fotos feitas usando telefone 

celular.  As  imagens  mostravam  grande  quantidade  de  lixo  se  acumulando  e  sendo 

transportado pelo elevador social. Um funcionário do hospital também disse ao repórter que 

cadáveres  estavam  sendo  transportados  em  cadeiras  de  rodas  durante  a  madrugada  pelo 

elevador social. A chefia de reportagem e os editores acharam que a matéria valia, tanto pelas 

imagens,  quanto  pela  relevância  social  e  pelo  número  de  pessoas  que  atinge:  pacientes, 

médicos, funcionários e o repórter foi autorizado a fechar o VT.  

Entretanto, na edição da matéria, a  Editora de texto 1 encontra dificuldades porque, 

apesar de haver as imagens fortes feitas pelo celular do telespectador, o repórter não colocou 

informações o bastante para contextualizar. De acordo com a editora de texto, o repórter não 

contextualizou como deveria. O problema dos elevadores do Hospital das Clínicas já vinha 

sendo bastante discutido no Recife, mas isso não foi ressaltado pelo repórter. Ele construiu a 

matéria  como  se  fosse  um fato  novo,  algo  isolado,  baseando-se  apenas  nas  imagens  do 

telespectador e na sonora de uma paciente.  Nas palavras da Editora de texto 1: “faltou dizer 

quantos  elevadores  estavam funcionando,  quantos  havia  no hospital.  Faltou  atualizar  os  

telespectadores de que esse é um fato que já havia sido mostrado antes e que o problema  

estava se repetindo.” 
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FIGURA 4: tela do TV Jornal Meio-dia com imagens de celular feitas pelo telespectador, denunciando 
o lixo acumulado e sendo transportado pelo elevador  social  no Hospital  das  Clínicas.  (O VT foi 
exibido em 23/10/2012)

A matéria foi construída apenas com as imagens do telespectador e com o depoimento 

de  uma personagem,  faltaram informações  por  parte  do  jornalista  profissional.  O VT foi 

bastante  questionado  pelos  editores  e  isso  prova  que  só  a  participação  do público  não  é 

suficiente.  O  fato  deve  estar  contextualizado,  explicado,  interpretado.  “Tem  que  haver  

informações que ajudem o telespectador a se atualizar e tirar suas conclusões e isso é função  

do jornalista profissional” (EDITORA DE TEXTO 1, 2012, Informação verbal).  Em relação 

à contextualização dos fatos e à construção da notícia por parte dos jornalistas, Vizeu; Rocha 

(2012) alertam que 

Os  jornalistas  nas  suas  práticas  diárias  no  processo  de  redução  da 
complexidade  devem  ter  como  preocupação  uma  perspectiva  crítica.  Na 
produção das notícias as informações essenciais não podem ser suprimidas. 
As  notícias  devem  trazer  detalhes  básicos  para  que  possam  ser 
compreendidas.  As  várias  faces  de  um  acontecimento  devem  ser 
apresentadas. Na construção da notícia é preciso estar sempre atento para 
que aspectos da realidade não sejam ocultados nem silenciados. (VIZEU; 
ROCHA, 2012, p. 93)

Mencionando Freire (1987), Vizeu; Rocha (2012) afirmam ainda que os jornalistas precisam 

ir  além da  mera  captação  dos  fatos  buscando  não só  a  interdependência  entre  eles,  mas 

também o que há entre as parcialidades constitutivas da totalidade de cada um. (FREIRE, 

1987  apud  VIZEU;  ROCHA,  2012,  p.  93).  Dessa  forma,  percebemos  que  só  o  material 

enviado feito pelo cidadão não foi suficiente para compor uma boa matéria. Até o fechamento 

da edição, o VT dos elevadores era dúvida e só foi ao ar porque sobrou tempo no jornal. 

 A coprodução da audiência na edição do dia 23 de outubro do TV Jornal Meio-dia 

também foi observada na notícia sobre o assalto a um mercadinho no bairro do Ibura, no 
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Recife. As imagens do circuito interno de segurança mostrando a ação dos bandidos foram 

cedidas pelo dono do estabelecimento, antes mesmo de serem mostradas à polícia. 

FIGURA 5: tela do TV Jornal Meio-dia com imagens cedidas pelo dono de um mercadinho que teve 
seu estabelecimento  assaltado.  As imagens  mostram a ação dos bandidos.  (O VT foi  exibido em 
23/10/2012) 

Sem essas imagens o VT não valeria porque representaria a notícia de mais um assalto 

a mercadinho na Região Metropolitana do Recife, onde frequentemente ocorre esse tipo de 

crime. Vale ressaltar que não é o intuito de nossa pesquisa ater-se a análises da utilização de 

imagens  de  circuito  interno  de  segurança.  Aqui,  tais  imagens  tiveram  destaque  porque 

representam mais  um exemplo  de cidadãos  colaborando na  construção da  notícia,  agindo 

conforme  jornalistas  profissionais  agiriam.  Isso  porque,  geralmente  é  do  jornalista 

profissional a iniciativa de solicitar as imagens de circuito interno para compor as matérias. 

Ele  é  quem  percebe  nesse  material  de  segurança,  usado  como  prova  policial,  uma 

possibilidade de enriquecer a notícia de TV. 

Entretanto, percebemos que no caso da notícia do assalto ao mercadinho do Ibura, foi 

o cidadão que teve essa percepção de que as imagens deveriam compor a notícia e, antes 

mesmo de transformá-las em instrumento de investigação policial, ele cedeu o material para 

se transformar em parte da notícia. O comerciante, então, entrou em contato com a redação da 

TV  Jornal  dizendo  que  estava  na  delegacia  para  prestar  queixa  de  um  assalto  em  seu 

mercadinho e que tinha em seu computador as imagens do crime. A equipe foi até a delegacia, 

gravou  uma  sonora  com o  comerciante  e  capturou  as  imagens  do  circuito  de  segurança 

cedidas por ele. Enquanto isso, na redação, a produção descobriu que os suspeitos haviam 
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sido presos na madrugada e que uma equipe de um programa policial também da TV Jornal 

havia feito imagens do momento da prisão. 

  
FIGURA 6: tela do TV Jornal Meio-dia mostrando a sonora do dono do mercadinho assaltado e as 
imagens da prisão de um dos assaltantes feitas pela equipe de reportagem. (O VT foi exibido em 
23/10/2012)

Dessa forma,  o VT estava completo.  Com imagens cedidas  pelo cidadão,  imagens 

feitas por uma equipe de jornalistas profissionais, sonora da vítima e informações do repórter 

no off contando como tudo aconteceu. Podemos perceber que, no processo de construção do 

VT citado acima, a notícia sobre o assalto ao mercadinho no Ibura foi construída em conjunto: 

a  audiência  ativa  colaborou  informando  o  fato  e  cedendo  as  imagens;  e  os  jornalistas 

profissionais atuaram no âmbito da produção (apurando os fatos) e da execução da matéria 

(entrevistando a vítima e registrando a prisão dos suspeitos). 

A colaboração do público é bem aceita e muitas vezes vista como necessária pelos 

jornalistas profissionais.

Se tiver imagens e informações vindas de telespectador, são sempre bem  
vindas porque só há três equipes de reportagem e o fluxo informativo é  
intenso. Durante a manhã chegam muitos factuais e muitas vezes não são  
noticiados porque não há imagens e nem equipe de reportagem para ir ao  
local. (CHEFE DE REPORTAGEM, 2012, informação verbal). 

Devido  a  esse  intenso  fluxo  informativo  e  à  falta  de  equipes  a  que  o  chefe  de 

reportagem  se  refere,  nem  sempre  o  resultado  da  colaboração  da  audiência  é  um  VT 

completo. Na nossa observação, percebemos que a falta de tempo para produzir matérias mais 

elaboradas e a necessidade de noticiar, faz com que grande parte do material enviado pelo 

público seja noticiado na forma de Notas Vivo. Isso ocorre, principalmente com factuais que a 

redação toma conhecimento, geralmente por volta das 11h, próximo ao fechamento do jornal. 

O público informa o fato e manda imagens por e-mail ou traz até a redação no celular ou em 
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pendrive. As imagens seguem para a ilha de edição, enquanto a produção rapidamente apura e 

redige a nota, que é lida ao vivo pela apresentadora enquanto as imagens são mostradas. 

Acompanhamos o processo de confecção de uma dessas Notas Vivo. Por volta das 

10h30 do dia 23 de outubro de 2012, a redação do TV Jornal Meio-dia já estava a todo vapor,  

as matérias chegavam da rua e rapidamente as editoras de texto corriam para a ilha de edição 

e os produtores apuravam por telefone as Notas Pés das matérias que estavam sendo editadas. 

Nesse momento, o chefe de reportagem é informado sobre um tiroteio no bairro da Madalena, 

no  Recife.  Um homem teria  levado  cinco  tiros,  e  socorrido  para  o  hospital.  O Chefe  de 

reportagem pensa, então, em mandar uma equipe, mas recebe a informação de que no local 

não havia nada que rendesse imagem, nada que caracterizasse uma cena onde houve tiros. O 

VT seria fraco.  A editora-chefe e o chefe de reportagem decidiram, então,  não noticiar  o 

tiroteio. Entretanto, por volta das 11h, a redação tem acesso a imagens de celular feitas por 

um cidadão que estava próximo ao local e gravou a vítima na ambulância sendo transferida de 

um hospital para outro.  O espelho do jornal agora se modifica porque a notícia cuja retranca 

era TIROTEIO/MADALENA vai entrar como Nota Vivo.

 

FIGURA 7: Tela do TV Jornal Meio-dia com imagens feitas pelo celular de um cidadão e lauda com 
as informações lidas ao vivo pela apresentadora. (A Nota Vivo foi exibida em 23/10/2012)  

Um fato que nos chamou atenção é que, quando algumas pessoas chegam à redação 

com imagens, dizem ao produtor que não querem ser identificadas como cinegrafista amador. 

Os jornalistas, para não contrariarem o cidadão que tanto tem colaborado, atendem ao pedido. 

Percebemos, então, que as palavras  Cinegrafista Amador, que costumávamos ver nesse tipo 
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de imagens,  já são pouco usadas no TV Jornal Meio-dia.  Ao invés disso, a informação é 

repassada  verbalmente  (ou  na  fala  do  repórter,  ou  na  fala  ao  vivo  da  apresentadora). 

Dependendo do caso, é dito, por exemplo: imagens de celular mostram como tudo aconteceu. 

Em outros casos, o cidadão que cede as imagens, faz questão que seu nome apareça. Nesse 

caso, o pedido também é atendido: o crédito das imagens aparece com o nome de quem as fez, 

mas,  na fala,  o  repórter  ou a  apresentadora  reforçam que são imagens  de celular.  Para a 

editora-chefe/apresentadora  do TV Jornal  Meio-dia,  a qualidade das  imagens já  não tem 

importância. O importante é mostrar o fato. (EDITORA-CHEFE/APRESENTADORA, 2012, 

informação verbal).

Percebemos que o formato Nota Vivo aparece de forma considerável no TV Jornal 

Meio-dia. A praticidade e a rapidez com que é produzida e editada facilita para que esse modo 

de noticiar apareça com frequência.

As imagens feitas por cinegrafista amador, na maioria das vezes, vira uma  
Nota  Vivo.  Essa  colaboração ocorre,  em media,  duas  ou  três  vezes  por  
semana. Elas são usadas principalmente em fatos que acontecem em outras  
cidades  e  não  tem  como  a  equipe  de  reportagem chegar  ou  fatos  aqui  
mesmo, mas que não deu tempo nossa equipe fazer. As imagens chegam por  
e-mail ou o cidadão entrega em um pendrive aqui na redação, os produtores  
apuram o fato e redigem a nota, que é revisada por nós.  (EDITORA DE 
TEXTO 2, 2012, informação verbal)

O público também colabora na confecção das Notas Vivo até mesmo de forma involuntária. 

Uma Nota Vivo que foi ao ar na edição de 24 de Outubro de 2012 ilustra essa situação. A nota 

era sobre um assalto que ocorreu na cidade de Toritama e foi construída com imagens que os 

produtores retiraram do blog de um cidadão que não é jornalista. Os produtores apuraram as 

informações e fizeram o texto para a apresentadora ler enquanto a foto foi mostrada. Nesse 

caso, há um outro tipo de participação do público: o cidadão não procurou a TV. Ele publicou 

a imagem em seu blog e os jornalistas usaram. Isso ilustra mais uma nova forma de fazer 

telenotícia. Na nossa pesquisa não vamos nos ater a questões referentes a blogs. O que nos 

interessa aqui é destacar que, como o TV Jornal Meio-dia tem um tempo relativamente curto e 

é produzido na mesma manhã em que vai ao ar, não há tempo de aprofundamentos ao usar a 

contribuição do cidadão. As imagens do público são usadas para viabilizar a notícia.  Sem 

essas imagens, o fato não seria noticiado, mesmo que a redação tivesse todas as informações. 

Por isso, as imagens que o público manda, mesmo borradas ou com baixa qualidade,  têm 

valor. 
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Entretanto, as Notas Vivo não são apenas produto da colaboração do público. A forma 

de fazer telejornalismo está se adaptando à praticidade e à velocidade que o intenso fluxo 

informativo dessa sociedade de Convergência Midiática exige. A falta de tempo de fechar um 

VT completo faz com que o resultado do trabalho do repórter profissional seja, na maioria das 

vezes, notas lidas ao vivo pela apresentadora. Isso aconteceu em quase todos os dias em que 

observamos a rotina produtiva do TV Jornal Meio-dia. Pelo menos uma das matérias que cada 

repórter ia fazer, transformava-se em Nota Vivo, que, em sua maioria eram factuais. Assim, 

em quase todos os dias de observação, por volta das 10h30, o espelho do jornal já havia 

mudado em função dos factuais e as equipes de reportagem já haviam sido deslocadas de suas 

pautas iniciais para os factuais que se transformariam em Notas Vivo.

No dia 24 de outubro de 2012, por exemplo, a editora-chefe é informada, às 11h, por 

meio das redes sociais,  de que um grupo de representantes do movimento Sem Teto teria 

invadido um prédio da Caixa Econômica Federal que fica no bairro Ilha do Leite, no Recife. 

O chefe de reportagem manda uma das equipes sair da pauta que estava executando e se 

deslocar para lá. Ele sabe que não vai dar tempo de o repórter mandar um VT completo e 

pede, pelo menos, fotos de celular para fazer uma Nota Vivo. Nesse caso, percebemos mais 

um sinal da mudança que o telejornalismo vem sofrendo. Com intenso fluxo informativo, as 

matérias clássicas do tipo VT contendo off, passagem e sonora estão dando lugar às Notas 

Vivo em que o repórter faz o registro das imagens ou pelo celular ou com o cinegrafista e 

repassa as informações por telefone.  Assim, não é o público que está imitando a ação do 

jornalista  profissional,  mas  o  profissional  imitando  a  atuação  do  público.  Nesse  caso,  o 

repórter se comporta quase da mesma maneira que o telespectador: utiliza a mesma tecnologia 

que ele usa (celular, internet) para registrar e enviar os fatos. 

Assim,  notamos,  mais  uma vez,  que a  prioridade  é  noticiar  o acontecimento,  com 

imagens, sem importar a qualidade dessas imagens ou a elaboração da estrutura da matéria. 

Porém, deve-se ter cautela em relação à apuração das Notas Vivo. Notamos que, várias vezes, 

com o jornal já no ar, os produtores e editores ainda estão apurando e modificando tais notas. 

O resultado em alguns casos eram notas com informações incompletas ou equivocadas. No 

caso da nota sobre a invasão da Caixa Econômica Federal, por exemplo, não foi informado 

qual  dos  grupos  do  Movimento  Sem  Teto  estava  no  local  porque  os  produtores  não 

conseguiram a informação a tempo. Também nesse caso, não deu tempo de solicitar  uma 

resposta da instituição (Caixa Econômica Federal) para fazer uma Nota Pé. 
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Percebe-se que no TV Jornal  Meio-dia  os factuais  são noticiados  de forma rápida 

porque não há tempo para fazer um VT completo. Já as matérias de cunho comunitário são 

mostradas em reportagens mais elaboradas,  em um quadro chamado Proteste Meio-dia. O 

quadro conta com a matéria mais longa do noticiário (o VT tem em média quatro minutos). O 

público contribui com o quadro mandando denúncias e reclamações pelo telefone, por e-mail, 

pelo site da TV e pelas redes sociais.  A maior parte das denúncias da comunidade chega pela 

Internet, com fotos ou vídeos mostrando os problemas. Munido dessa denúncia, o produtor 

responsável pelo quadro vai ao local apurar a veracidade dos fatos e quais intenções estão por 

trás da reclamação. Ele checa também se o problema atinge um grande número de moradores 

ou é algo de interesse individual. 

Se for de interesse coletivo, o produtor combina com a comunidade um dia para gravar 

o protesto e pede que juntem muitas pessoas no local, se possível, com cartazes para aumentar 

a força da reclamação. De acordo com o produtor, isso evita que a população faça, por conta 

própria, protestos que causem danos como interdição de vias e estradas, queima de pneus na 

rua, depredações, etc.  Com esse protesto “organizado” pela TV, a população reclama, faz  

barulho,  cobra  seus  direitos  sem  prejudicar  ninguém.  (PRODUTOR,  2012,  informação 

verbal). 

                                      

FIGURA 8: Tela do TV Jornal Meio-dia mostrando a vinheta do quadro Proteste Meio-dia e imagens 
de moradores exigindo providências a respeito de uma barreira que estava prestes a cair sobre suas  
casas no bairro de Jardim São Paulo, no Recife. (o VT foi exibido em 23/10/2012)

Ao  solicitar  que  os  moradores  façam  cartazes  e  agrupem  um  grande  número  de 

pessoas para fazer a reclamação, a produção do telejornal dramatiza um protesto que não 

estava acontecendo verdadeiramente. De fato, a queixa e o problema da comunidade existiam, 

mas o protesto só aconteceu porque a equipe de TV iria ao local. Mais uma vez, o visível se 

sobrepõe na medida em que a reportagem só será realizada se houver muita gente reclamando 

e se o problema da rua render boas imagens. Não importa se os moradores protestam de forma 

espontânea ou se o protesto acontece a pedido dos produtores. O importante é ter a imagem 
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para mostrar. Isso comprova a visão de Jost (2004) de que a realidade veiculada pela TV é 

antes de tudo uma realidade reduzida ao visível.

Depois que a matéria vai ao ar, a apresentadora lê uma Nota Pé com a resposta da 

instituição responsável palas melhorias na comunidade mostrada. Nessa nota, geralmente há 

um  prazo  dado  pelos  responsáveis  para  que  o  problema  seja  resolvido.  Dependendo  da 

gravidade da situação, as editoras avaliam que, ao invés de Nota Pé, um representante da 

instituição deve dar a resposta em entrevista ao vivo no estúdio.

FIGURA 9: Tela do TV Jornal Meio-dia com imagens de um membro da comunidade recebendo o 
adesivo de Fiscal do Meio-dia. (O VT foi exibido em 23/10/2012)

Outra  característica  do  quadro  é  a  escolha  de  um  membro  da  comunidade  para 

fiscalizar  se  houve  melhorias.  A  repórter  pergunta  aos  moradores  quem  pode  ser  o 

representante  daquela  comunidade para fiscalizar  e  informar  à  redação se o problema foi 

resolvido. A pessoa escolhida recebe um adesivo para colar no peito escrito “fiscal Meio-dia” 

e  se  compromete  a  atualizar  a  produção do TV Jornal  Meio-dia  em relação ao problema 

mostrado. O produtor afirma que, nesse caso, o cidadão são os olhos da redação.  Ele está  

dentro da comunidade onde os jornalistas não podem estar o tempo todo.  (PRODUTOR, 

2012, informação verbal).   Caso o produtor chegue ao local da denúncia e perceba que a 

reclamação é individual,  partiu  de um indivíduo-repórter  e não de um cidadão-repórter,  a 

reclamação é encaixada em outro quadro do telejornal: “Boca no Trombone”, onde o cidadão 

aparece sozinho reclamando sobre qualquer coisa que lhe incomode.
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Assim,  em  meio  aos  exemplos  citados  acima,  percebemos  que  há  espaço  para  a 

audiência  ativa  participar  de  várias  formas  da  construção  do  TV  Jornal  Meio-dia.  Seja 

contribuindo  com  imagens  e/ou  informações  que  compõe  VT’s  completos;  seja  com 

colaborações que resultam em Notas Vivos; Ou mesmo fazendo denúncias de problemas da 

comunidade que rendem reportagens maiores. Redes sociais, E-mails, telefonemas, contatos 

pessoais com produtores e repórteres, tudo isso são meios que o público, que está mais perto 

da notícia, utiliza para estar mais perto do jornalista. O resultado dessa relação dos jornalistas 

com a audiência ativa é um telejornal construído a várias mãos. Às 11h50, o TV Jornal Meio-

dia vai ao ar contendo VT’s e notas feitos com a ajuda direta do cidadão. Chega aos lares 

pernambucanos  um  produto  da  colaboração  do  público  aliada  à  atuação  do  jornalista 

profissional.

4.2  Um olhar sobre a coprodução da notícia no TV Jornal Mais

O  TV  Jornal  Mais  é  um  noticiário  televisivo  transmitido  na  parte  da  manhã,  de 

segunda  à  sexta,  às  7h20,  pela  TV  Jornal,  afiliada  do  SBT em Recife.  É  o  mais  novo 

telejornal3 da emissora e está  no ar desde o dia  09 de julho de 2012. Possui dois blocos 

divididos por um intervalo comercial e seu tempo de produção é de 37 minutos líquidos, só de 

notícias.  O TV Jornal Mais é apresentado por três apresentadores. De forma dinâmica e por 

vezes até descontraída, eles não apenas apresentam, mas também comentam as notícias. 

Além dos três apresentadores, a equipe do TV Jornal Mais conta com o trabalho do 

chefe  de  reportagem,  de  uma  editora-chefe,  duas  editoras  de  texto,  um  repórter,  duas 

produtoras  e uma estagiária  assistente  de produção.   É transmitido para todo o estado de 

Pernambuco e conta com entradas da TV Jornal  de Caruaru,  no Agreste do Estado. Com 

poucos  meses  de  existência,  esse  telejornal  registra  uma  audiência  média  de  seis  pontos 

(fonte: IBOPE/TV Jornal). 

3 No período em que foi realizada essa pesquisa, o TV Jornal Mais tinha apenas três meses de existência.
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FIGURA 10: Apresentadores do TV Jornal Mais no estúdio. Os três apresentam a maior parte do 
jornal  de  pé  e  caminham  bastante  pelo  estúdio,  sentando  em alguns  momentos  para  entrevistar 
convidados. 

FONTE:  Disponível  em:  <http://tvjornal.ne10.uol.com.br/programas.php?id=32>.  Acesso  em 
21/11/2012.   

 

FIGURA 11: Imagem da página do TV Jornal Mais no site de relacionamentos Facebook. Por meio  
dessa  página,  o  telespectador/internauta  é  inserido  no  jornal  fazendo  sugestões,  denúncias  ou 
reclamações. As opiniões podem ser mostradas durante a transmissão ou servem de sugestões de pauta 
para a produção de reportagens.
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A diretora de jornalismo da TV Jornal, afirma que O TV Jornal Mais surgiu com a 

proposta de fazer um telejornal que tivesse serviço, informação e contasse com a participação 

direta  do público.  O diferencial  dessa participação do público  está  na utilização de redes 

sociais da Internet, mais especificamente, o Facebook4.  O TV Jornal Mais possui uma página 

nesse site de relacionamentos, e confere a essa página grande destaque, tanto na produção, 

quanto na transmissão do jornal. É importante destacar que, na nossa pesquisa, não temos 

intenção de realizar análises mais profundas sobre as redes sociais. O Facebook aparece aqui 

como mais uma ferramenta de colaboração da audiência ativa no fazer notícia.

No período de 23 a 31 de outubro de 2012 acompanhamos a rotina produtiva do TV 

Jornal Mais, atentando para as formas de participação e colaboração do público e para o uso 

que  o  jornalista  profissional  faz  dessa  colaboração  na  confecção  da  telenotícia.  Assim, 

ressaltamos aspectos que remetem aos objetivos de nossa pesquisa e que estão diretamente 

relacionados  com a  participação  da  audiência  ativa  no  fazer  notícia.  No primeiro  dia  de 

observação, quando chegamos, às 7h, não pudemos contar com a atenção da equipe do TV 

Jornal  Mais  por  um  motivo  bastante  compreensível:  todos  estavam  ocupados  com  o 

fechamento do jornal do dia, que iria ao ar em 20 minutos. Após a transmissão do jornal, a 

editora-chefe, agora mais tranquila, apresentou a equipe e explicou detalhadamente como é a 

dinâmica  produtiva  do  TV  Jornal  Mais.  Prometemos  atrapalhar  o  menos  possível  e 

observamos toda a movimentação, fazendo perguntas em alguns momentos.

Nossa pesquisa de campo no TV Jornal  Mais começa no dia  23 acompanhando a 

produção da edição do dia 24. Isso porque, a produção diária desse telejornal inicia-se no dia 

anterior e encerra-se na manhã do dia seguinte, quando o jornal vai ao ar. De manhã cedo, por 

volta das 5h, a editora-chefe checa os VT’s que já estão editados, enquanto a produtora lê os 

relatórios  à  procura  de  algum factual  que  possa  ser  mostrado  ainda  na  edição  do dia.  A 

estagiária faz uma ronda, ligando para hospitais, delegacias, polícia militar e bombeiros para 

verificar se há alguma novidade. O espelho do telejornal vai sendo modificado à medida que 

algo  novo  é  encontrado.  Enquanto  o  jornal  está  no  ar,  a  produtora  está  no  computador 

acompanhando  o  perfil  do  TV Jornal  Mais  no  Facebook.  Ela  atualiza  as  informações  e, 

enquanto as matérias vão ao ar na televisão, são postadas também na Internet. No Facebook, a 

produtora também checa se há algo que possa ser mostrado ao vivo e avisa à editora-chefe, 

que está no controle da transmissão. 

4 Facebook é um site e serviço de rede social lançada em fevereiro de 2004 onde os usuários cadastrados podem 
criar um perfil pessoal contendo fotos e listas de interesses pessoais, adicionam outros usuários como amigos e 
trocam mensagens privadas e públicas entre si e participantes de grupos de amigos. 
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Quando  o  jornal  termina,  a  edição  do  dia  seguinte  começa  a  ser  produzida.  A 

produtora do turno da manhã, a estagiária, apresentadores e editora-chefe fazem uma reunião 

em que discutem e sugerem as pautas que serão executadas à tarde e analisam quais podem 

ser produzidas para execução em outros dias. Como a maioria dos telejornais, o TV Jornal 

Mais utiliza muitas sugestões vindas de assessorias de imprensa por meio de  releases  e dá 

destaque a factuais apurados durante o dia, além de mostrar também as notícias esportivas do 

Estado. Mas a peculiaridade desse telejornal é que a equipe recorre bastante às sugestões de 

telespectadores  que  chegam por  meio  do  Facebook.  Depois  da  reunião,  a  produtora  e  a 

estagiária  começam a viabilizar  as pautas para a equipe de reportagem gravar,  ao mesmo 

tempo em que olham o Facebook do jornal procurando sugestões ou reclamações do público 

que possam render notas ou VT’s. Essa atividade também é realizada pela editora-chefe e 

pelos apresentadores, que durante quase toda manhã, enquanto trabalham, se comunicam com 

o público  respondendo a suas  dúvidas  pela  rede social.  Coutinho (2012) afirma que uma 

efetiva  incorporação  do  público  nos  noticiário  televisivos  pode  ser  observada  através  da 

utilização das redes sociais:

(...)  Inicialmente é possível perceber tendências nessa direção, a partir do 
estímulo ao envio de pautas, imagens, por meio da criação de perfis para 
programas jornalísticos e apresentadores nas redes sociais. Nesse caso a rede 
mundial de computadores poderia ser considerada uma extensão potencial 
dos telejornais, livres dos limites de tempo de veiculação e da disputa por 
simultaneidade, e mais que isso uma possibilidade de ausculta das reações 
do público, registradas em pageviews, comentários, compartilhamento e (re) 
apropriações postadas em canais de vídeo  on-line  gratuitos. (COUTINHO, 
2012, p.36)

A equipe do TV Jornal Mais usa a Internet como um meio direto de interação com sua 

audiência. Cabral (2012) destaca que essa interação com o público através da rede mundial de 

computadores também é realizada pelo Jornal Hoje da Rede Globo. Entretanto, o TV Jornal 

Mais estabelece esse contato por meio do Facebook, enquanto que o Jornal Hoje utiliza o site 

do telejornal, que disponibiliza o link “Fale conosco”. De acordo com a editora-chefe do TV 

Jornal Mais, a rede social  é uma forma mais descontraída e prática de interação. Como a 

maioria dos telespectadores possui perfil nesse site de relacionamento e utiliza a Internet a 

maior parte do tempo acessando as redes sociais, torna-se mais prático estabelecer contato 

com  a  produção.  Da  mesma  forma  que  se  comunica  com  conhecidos  e  familiares  pelo 

Facebook, o telespectador/internauta pode entrar em contato com a redação. 
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FIGURA 12: Página do TV Jornal Mais no site de relacionamentos Facebook. A imagem mostra uma 
telespectadora/internauta cobrando à produção do telejornal informações sobre uma feira que estava 
ocorrendo em Olinda. 

                           

FIGURA 13: Tela do TV Jornal Mais com imagens da matéria sobre uma feira de negócios e artigos 
infantis. A reportagem foi feita depois que uma telespectadora cobrou informações sobre a feira pelo 
Facebook do jornal. (O VT foi exibido em 26/10/2012)

Como exemplo para nossa pesquisa, vale citar um desses contatos do público com a 

redação do TV Jornal  Mais.  No dia  25 de outubro de 2012, uma telespectadora cobrava, 

através do Facebook do telejornal, informações sobre uma feira de negócios e exposição de 

artigos para crianças que estava acontecendo em Olinda. A editora-chefe viu a cobrança e 

resolveu que um VT iria ser feito sobre o assunto. A produção decidiu, então, que a equipe de 

reportagem iria à tarde fazer o VT. Imediatamente após a decisão, a editora-chefe responde à 

telespectadora, também pela rede social, informando que iriam à tarde ao local da feira. 

Assim, a matéria foi realizada e a notícia exibida na edição do dia seguinte do TV 

Jornal Mais. Dessa forma, o fato aqui exemplificado comprova uma evolução da hipótese de 
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audiência  presumida  proposta  por  Vizeu  (2005).  Agora  é  mais  fácil  para  os  jornalistas 

saberem o que o público quer assistir no telejornal, uma vez que esse público, em meio a 

tanta, participação, interação e interatividade, expressa seus desejos. Nesse exemplo também 

se confirma que a atuação e as decisões dos jornalistas do TV Jornal Mais são fortemente 

influenciadas pelo que Bruns (2005) chama de  Gatewatching, que é uma contraposição ao 

conceito clássico do Gatekeeping. Nessa nova perspectiva a seleção do que será publicado 

não depende apenas do jornalista, mas sim, passa por um público cada vez mais atuante, e 

participativo que opina, discute, cobra e sugere tornando-se, ao mesmo tempo, consumidor e 

produtor de informação.

De espectadores a “pauteiros” dos telejornais,  os brasileiros ainda podem 
acompanhar na edição dos noticiários e de revistas eletrônicas uma busca por 
identificação  dos  próprios  repórteres  com  seu  público,  o  que  permitiria 
enunciar  um jornalismo  de  proximidade,  não  necessariamente  territorial, 
mas, sobretudo simbólica, discursiva.  (COUTINHO, 2012, p. 29)

O público produz informação e colabora cada vez mais com a produção da notícia. Em 

meio  a  essa  colaboração,  observamos  que  os  jornalistas  do  TV  Jornal  Mais  tratam  as 

sugestões de sua audiência com a mesma atenção que dispensam a sugestões dos profissionais 

na  redação.  Na  maioria  das  vezes,  atuam da  mesma  forma  que  atuariam diante  de  uma 

sugestão vinda dos profissionais. 

Primeiro as sugestões são avaliadas, nos perguntamos se vale ou não vale.  
Em  seguida  apuramos  e  contextualizamos  para  virar  notícia. As 
informações e imagens repassadas pelos telespectadores podem servir de  
gancho para um VT completo ou podem virar uma nota vivo. (EDITORA-
CHEFE, 2012, informação verbal.)

O critério que os jornalistas desse telejornal usam para saber se o conteúdo que vem 

do público vira notícia é a quantidade de pessoas que atinge. Como por exemplo, greve da 

Universidade  Federal  de  Pernambuco,  obras  na  Avenida  Caxangá,  no  Recife  foram 

reclamações feitas pelos telespectadores que resultaram em VT’s do TV Jornal Mais porque 

atingiam uma grande parcela da população pernambucana. 

Muitas vezes, quando a denúncia é um fato isolado, que atinge um pequeno grupo, ele 

resulta em uma Nota Vivo. No dia 23 de outubro de 2012 o TV Jornal Mais mostrou uma 

Nota Vivo que ilustra bem esse aspecto. Um telespectador denuncia pelo Facebook a falta de 

ventiladores  em  uma  escola  pública  no  Recife.  Ele  publica  uma  foto  de  um  ventilador 
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doméstico, que pertencia a um dos alunos, sendo usado na sala de aula. A denúncia resultou 

uma Nota Vivo porque era um problema pontual que afetava apenas uma das salas da escola. 

No dia seguinte, o telejornal publicou uma nota da Secretaria de Educação informando que o 

problema era apenas em uma sala de aula e que seria resolvido ainda naquela semana. 

Em nossa observação constatamos que, na maioria das Notas Vivo mostradas pelo TV 

Jornal Mais, a resposta da instituição responsável por resolver o problema só é mostrada no 

dia seguinte. Isso acontece porque tais Notas Vivo são produzidas quando o jornal já está no 

ar.  Muitas  vezes,  minutos  após  postar  sua  denúncia  no  Facebook,  o  internauta  já  pode 

acompanhá-la no telejornal. A vantagem é que o TV Jornal Mais fideliza sua audiência, que 

desse  modo,  não  desliga  a  TV  enquanto  faz  denúncias  pela  Internet.  O 

telespectador/internauta quer ver sua reclamação em tempo real também pela televisão. Por 

outro lado, o telejornal acaba por prejudicar as instituições que não têm o direito de resposta 

garantido de forma justa. Isso porque a Nota Pé com a resposta só é mostrada no dia seguinte. 

Assim, aqueles que viram o problema no dia anterior e não acompanharam o telejornal no 

outro dia poderão tirar conclusões equivocadas do fato em questão.  Outro exemplo desse tipo 

aconteceu com uma Nota Vivo mostrada na edição do dia 25 de outubro de 2012. 

             

FIGURA  14:  Tela  do  TV  Jornal  Mais  com  imagens  de  um  cano  estourado  postadas  por  um 
telespectador/internauta no Facebook do telejornal. (A Nota Vivo foi exibida em 25/10/2012)

Um telespectador/Internauta publicou no Facebook do TV Jornal Mais a foto de um 

cano estourado e acumulando lixo em uma rua de Olinda. Apenas no dia seguinte o telejornal 

divulgou  em  nota  a  resposta  da  Compesa  (Companhia  Pernambucana  de  Saneamento  e 

Abastecimento)  informando  que  o  cano  já  havia  sido  consertado  e  que  o  buraco  que 

acumulava lixo já estava tampado há uma semana. Dessa forma, o problema foi mostrado, 

mesmo já não existindo. Isso também representa um ponto negativo, pois, de acordo com a 

editora-chefe,  não há como saber de imediato se o problema persiste.  É justamente nesse 
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aspecto que a atuação do senso de ética e responsabilidade jornalística deve falar mais alto. O 

profissional deve sempre checar a gravidade e veracidade da denúncia antes de publicar. 

No jornalismo, construir sentido é reduzir incertezas. Porque a realidade não 
pode  ser  contada  aos  outros  por  inteiro,  noticiar  é  selecionar  fatos  para 
organizar um sentido. Cabe ao jornalista sedimentar uma realidade sólida 
para o público, sem enganá-lo com falsa promessa de uma realidade “real”,  
pronta, acabada. Seu trabalho é ser categórico: um fato ocorreu desse jeito,  
não de outro. O real, no entanto, será o sentido que damos à massa caótica de 
estímulos que recebemos. (PEREIRA JUNIOR, 2006 p. 70-71).

Nesse caso do cano estourado, para quem não mora ou não passou pela rua onde havia 

o problema e também não assistiu ao TV Jornal Mais no dia em que a nota da Compesa foi 

mostrada, a realidade construída por meio da Nota Vivo era a de que o buraco ainda estava na 

rua, quando, na verdade, o problema já não mais existia. Por isso, o cuidado e a apuração 

devem estar acima das estratégias de fidelização do público. 

O que distinguirá o jornalista será os passos que der para atingir o 
“disponível” que chamamos de real,  seus critérios para não se deixar por 
falhas de percepção, pela rotina produtiva, pelo engano das fontes. E sua 
disciplina  de  verificação.  A  notícia  é  construída  no  cuidado  com  a 
verificação,  sobre o alicerce do levantamento de informações.  (PEREIRA 
JUNIOR, 2006 p. 71).

Apesar de alguns equívocos como os das Notas Vivo citadas, a editora-chefe do TV 

Jornal Mais acredita que essa nova maneira de apurar, de ficar por dentro dos problemas da 

comunidade é um novo jeito de fazer telejornalismo. 

Nos outros jornais em que já trabalhei o mais comum era que as denúncias  
fossem feitas por telefone. No TV Jornal Mais percebo que as denúncias  
feitas  por  telefone  são  de  acontecimentos  imediatos.  Geralmente  ,  
problemas  que  ocorrem no mesmo instante  em que  o  telespectador  está  
ligando  para  denunciar.  Já  no  facebook,  encontramos  denúncias  mais  
elaboradas,  apuradas,  com  imagens  e  texto  e  são,  em  sua  maioria,  
problemas que já vêm ocorrendo há tempos em determinadas comunidades.  
Essa forma inovadora de fazer jornalismo, em que há a colaboração de  
milhares de telespectadores, fazendo muitas vezes o papel de produtores,  
fotógrafos,  cinegrafistas  e  até  repórteres  vem ajudando  no  cotidiano do  
telejornal. (EDITORA-CHEFE, 2012, informação verbal). 
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Essa ajuda do público a que a editora-chefe se refere não resulta apenas em Notas 

Vivo ou em algumas falhas de apuração, mas principalmente na produção de matérias mais 

elaboradas,  produzidas  cuidadosamente  pela  equipe  do  TV  Jornal  Mais  com  todas  as 

habilidades de um bom jornalista profissional. Na semana em que acompanhamos a rotina 

desse telejornal, pelo menos dois VT’s completos foram bem produzidos pelos jornalistas, 

tendo como gancho a colaboração do público. A produtora afirma que esse número de VT’s 

só não é maior porque o telejornal conta apenas com uma equipe de reportagem.

Um desses VT’s, fruto da colaboração do público foi ao ar no dia 31 de outubro. Antes 

disso, no dia, 25 de outubro, como de costume, a editora-chefe olha o Facebook do jornal e 

uma denúncia lhe chama atenção: as obras do terminal  integrado de passageiros de Santa 

Luzia, no Recife, estavam paradas. 

FIGURA 15: Imagens da página do Facebook do TV Jornal Mais destacando a denúncia postada por 
um telespectador/internauta. Na denúncia há fotos e um texto informando que as obras do terminal  
integrado de passageiros de Santa Luzia, no Recife, estão paradas.

Um telespectador mandou fotos e um texto com detalhes explicando que o local das obras 

estava servindo de esconderijo para bandidos e ponto de uso de drogas, enquanto os usuários 

do transporte público continuavam pegando ônibus na rua, a espera do término da construção. 

No momento em que vê a denúncia, a editora-chefe lembra que outra denúncia em relação a 

terminais integrados de passageiros também havia sido feita. Dias antes, outro telespectador 

havia postado um vídeo informando que o terminal integrado de passageiros Tancredo Neves 

também estava parado. A editora-chefe tem, então, a ideia de relacionar as duas denúncias e 
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fazer  uma  matéria  mais  aprofundada  sobre  os  problemas  de  terminais  integrados  de 

passageiros na Região Metropolitana do Recife. 

Percebemos  então  que  o  cidadão  denuncia  algo  que  lhe  prejudica  ou  prejudica 

particularmente  sua  comunidade  e  a  jornalista  profissional,  por  sua  vez,  transforma  o 

problema particular em um problema de interesse geral, interesse público. Ao invés de fazer 

dois VT’s ou dar duas pequenas notas (uma sobre o terminal de Santa Luzia, outra sobre o 

Tancredo Neves), ela agrupa os dois e enxerga em problemas pontuais uma questão maior: o 

problema de terminais  integrados  de passageiros  na Região Metropolitana  do Recife,  que 

envolve a lentidão de obras e a falta de trens. A jornalista apura que o governo começou a 

fazer obras em terminais integrados, mas não colocou trens e as obras ficaram paradas. Além 

disso, ela descobre outro terminal inutilizado dessa vez em Olinda e percebe que o espaço de 

alguns terminais está já construído, mas os terminais permanecem sem funcionamento e os 

moradores continuam pegando ônibus nas calçadas. Notamos nesse trabalho de apuração da 

editora-chefe que 

O jornalista  é,  portanto,  um intérprete.  Não  um intérprete  qualquer.  Ele 
trabalha sobre um substrato de vestígios, testemunhos e elementos, constrói 
um contexto para o fato por ele isolado. (...) o trabalho jornalístico é o de  
apresentar “a” versão pertinente. Os fatos serão mais sólidos quanto mais  
implicados estiverem numa cadeia mais ampla, coesa e interdependente de 
eventos. (PEREIRA JUNIOR, 2006 p. 30).

Assim, partindo de um problema pontual,  a jornalista conseguiu enxergar,  apurar e 

investigar  o  cerne  de uma questão que atinge milhares  de pernambucanos  que utilizam e 

dependem do transporte  público.  Isso  diferencia  o  jornalista  profissional  do cidadão  que, 

apesar de muitas vezes se comportar como repórter executando funções comuns a ele, não tem 

a  capacidade  jornalística  de  transformar  denúncias  em  discussões  mais  aprofundadas.  É 

inerente  ao  profissional  de  jornalismo  a  capacidade  de  transformar  fatos  em  temas.  No 

exemplo dado, os cidadãos tentaram se comportar como repórteres, no vídeo enviado por um 

deles há inclusive uma narração, como se fosse uma matéria jornalística. Mesmo assim, o fato 

enviado por ele não o transformou em jornalista, nem tão pouco seu material em notícia. A 

atuação  dos  jornalistas  profissionais  se  fez  necessária  para  que  a  problemática  fosse 

aprofundada e, na edição do dia 31 de Outubro, o TV Jornal Mais exibe um VT de quase 

quatro minutos mostrando toda a dificuldade de quem necessita usar transporte público.  
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FIGURA 16: Tela do TV Jornal Mais com imagens da reportagem sobre o problema dos terminais  
integrados de passageiro no Recife. A foto de baixo mostra imagens do vídeo feito pelo telespectador 
e que também compôs a matéria. (o VT foi exibido em 31/10/2012)

A reportagem destacou a lentidão no término das obras de dois terminais integrados de 

passageiro e denunciou que outro estaria pronto, mas sem previsão de começar a funcionar. 

Além  disso,  a  matéria  trazia  sonoras  de  pessoas  insatisfeitas  e  mostrava  ainda  as 

consequências como a falta de segurança nas ruas com as obras inacabadas.  A construção 

dessa notícia remete-nos às reflexões a respeito do mundo real, do mundo de referência e do 

mundo  possível,  feitas  por  Alsina  (2005).  Trazendo  para  o  contexto  da  nossa  pesquisa, 

percebemos  que,  ao  contribuir  enviando  imagens  e/ou  informações,  a  audiência  ativa 

apresenta  aos  jornalistas  o  mundo  dos  fatos,  o  mundo  real.  Esse  material  enviado  pelo 

público, quando chega à redação e é legitimado e enquadrado através do mundo de referência 

dos jornalistas, que por sua vez, constroem a notícia, que representa o mundo possível. 
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Nessa mesma semana de observação, acompanhamos a produção de outra reportagem 

que também partiu de uma denúncia isolada de um telespectador e surtiu como resultado uma 

reportagem com temática mais abrangente. No dia 26 de outubro de 2012 um morador do 

centro do Recife posta no Facebook uma foto e um texto denunciando ao TV Jornal Mais que 

próximo  a  sua  casa  há  moradores  de  rua.  No  texto  o  telespectador  responsabiliza  tais 

moradores pelo aumento de assaltos na localidade. 

 

FIGURA 17: a foto à esquerda mostra a página do Facebook do TV Jornal Mais com a denúncia sobre  
os moradores de rua feita pelo telespectador/internauta. A foto da direita mostra a tela do TV Jornal 
Mais com imagens da reportagem feita a partir da denúncia. (O VT foi exibido em 22/11/2012)

   

A  produção  do  TV  Jornal  Mais  leva  em  consideração  a  denúncia,  mas  dá  outra 

conotação ao fato. Onde o cidadão enxergou um problema que o afligia de forma pontual, os 

produtores apuraram que aquela situação também é responsabilidade da sociedade em dar 

esmolas de forma errada. O telespectador que fez a denúncia esperava ver no TV Jornal Mais, 

uma matéria  cobrando do poder  público  a  retirada dos moradores  de rua da sua calçada. 

Entretanto,  foi  produzida uma reportagem mostrando que,  com a proximidade do período 

natalino, pessoas que possuem casas vão para as ruas pedir esmolas e a sociedade alimenta 

esse hábito porque não pratica a doação cidadã. 

Esse exemplo fortalece a ideia de Cabral (2012) de que a construção da realidade feita 

pelo jornalismo ocorre desde os direcionamentos aplicados na pauta em que os jornalistas 

transformam um acontecimento em notícia

(...)  dando  um  viés  próprio.  Criam  regras,  selecionam  as  informações, 
contextualizam,  modelam,  remodelam  a  informação  conforme  sua 
importância (pela cultura jornalística e também pelo julgamento pessoal). 
Usam estratégias para construir a realidade. Constroem simulacros do real 
para  contar  as  novidades.  A  notícia  é  um simulacro  do  real,  um relato 
possível, entre tantos do real. (CABRAL, 2012, p. 146).
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Assim, um relato possível do real, mostrando o aumento de pedintes no período natalino e a 

atitude equivocada de dar esmolas foi feito através da matéria de TV. Essa matéria deixou 

claro  para os  telespectadores  a  situação desses moradores  de rua e  mostrava  a  sonora de 

alguns confirmando que têm casa e que estão na rua por causa do aumento de esmolas nessa 

época. A reportagem denunciou também que vários pais usam crianças para sensibilizar as 

pessoas.  Além  disso,  o  VT  acompanhou  o  trabalho  de  profissionais  da  prefeitura 

sensibilizando esses pedintes e reforçou a campanha da doação cidadã ao invés da prática de 

dar esmolas.

Durante a semana em que acompanhamos a atuação dos jornalistas profissionais do 

TV Jornal Mais em relação à participação da audiência percebemos que o público valoriza a 

televisão, mesmo diante do intenso uso da internet e das redes sociais. De fato, as pessoas 

querem ver a informação não apenas pela Internet. Ao invés de publicar as denúncias em seus 

próprios perfis nos sites de relacionamento ou de criar seus próprios blogs, o público quer ver 

seus anseios na tela da TV. É nela que ele se reconhece, conhece e reconhece a comunidade 

em que vive. E dessa forma, acredita que, uma vez exibido no telejornal, o problema será 

resolvido mais rapidamente. 

É  nessa  perspectiva  que  o  TV  Jornal  Mais  representa  uma  nova  forma  de  fazer 

telejornalismo. Ele é a prova de que a convergência midiática influencia o fazer notícia e que 

o telejornal se reinventa e não acaba por causa da Internet. Isso porque, o público quer ver os 

assuntos  de  seu  interesse  sendo noticiados  na  televisão.  A audiência  quer  se  ver  na  TV, 

principalmente  em  noticiários  como  o  TV  Jornal  Mais.  Pois,  ele,  além  de  destacar  a 

participação e os problemas da comunidade, exibe uma gama de notícias abrangendo desde os 

factuais  até  as  notícias  esportivas,  passando  pelas  notícias  de  comportamento  e  demais 

acontecimentos  do  interior  do  estado  e  da  Região  Metropolitana  do  Recife  que  estejam 

diretamente ligados ao interesse público.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção da realidade cotidiana está diretamente relacionada ao telejornalismo na 

medida em que ele  representa na sociedade um lugar de referência.  (CORREIA; VIZEU, 

2008).  Por  meio  de  seus  enquadramentos,  escolhas,  interpretações  e  contextualizações,  o 

telejornal ajuda o cidadão a compreender e continuar construindo sua realidade social. Diante 

desse importante  papel,  o telejornal ocupa um lugar central  na vida de muitos brasileiros, 

mesmo  em meio  a  tantas  inovações  tecnológicas  ligadas  à  comunicação  e  à  informação. 

Percebemos que o público, mesmo com o aumento do uso da internet, recorre ao noticiário de 

TV com o intuito de legitimar os acontecimentos cotidianos como fatos importantes. Diante 

dessa realidade, o telejornal não perde importância, mas está em contínua reconfiguração para 

adaptar-se às exigências da sociedade.

Essa  característica  do  telejornal  de  se  mostrar  totalmente  adaptável  e  suscetível  a 

diversas mudanças não é um fenômeno recente. É historicamente comprovado que, desde seu 

surgimento até os dias de hoje, o telejornal vem se modificando para atender às demandas da 

realidade social em que está inserido. Tanto, em relação à tecnologia quanto aos formatos e à 

forma de fazer notícia, o telejornal se reinventa à medida que os comportamentos do público 

em consumir e disseminar informação também mudam. 

A  sociedade  contemporânea  está  inserida  em  um  panorama  de  intenso  fluxo 

comunicacional onde os modos de produzir, disseminar e consumir informação estão sofrendo 

reconfigurações.  Em  relação  à  produção  de  notícia,  tais  mudanças  marcadas  pelo 

desenvolvimento  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  integram  processos  de 

convergência  midiática,  que  trazem como  consequência  para  o  jornalismo  o  advento  das 

redações integradas e a exigência de polivalência profissional. Exige-se dos jornalistas cada 

vez mais habilidades e cada vez mais produção em menos tempo. Diante das limitações e da 

impossibilidade  de estar  em todos os  lugares  onde ocorrem fatos  noticiáveis,  o  jornalista 

profissional vem utilizando com frequência o conteúdo informativo produzido pelo cidadão. 

Assim,  diante  de  situações  em que o  jornalista  profissional  está  impossibilitado  de  ir  ao 

encontro  da  notícia,  o  profissional  é  pautado  pelos  leigos  munidos  das  mais  variadas 

tecnologias capazes de registrar e enviar informação em tempo real.

Em tempos de convergência, o desafio de quem lida com a informação é adaptar-se de 

forma adequada às exigências da nova realidade. O processo de convergência força os meios 

de  comunicação,  sejam  tradicionais  ou  mídia  digital,  à  adoção  de  um  novo  modelo  de 

produção e  distribuição  de conteúdos que perpassa os  mais  variados suportes.  O público, 
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ávido por informação e cada vez mais livre para escolher, opinar, distribuir e compartilhar é 

peça chave para que os jornalistas direcionem sua atuação. 

Essa realidade é percebida, principalmente em relação à polivalência dos jornalistas. O 

acúmulo de funções e o aumento do fluxo informacional têm consequências na prática do 

jornalista  de  TV.  A  rotina  produtiva  do  TV  Jornal  Meio-dia  nos  fez  perceber  que  a 

coprodução por parte da audiência ativa se faz necessária principalmente quando o público 

registra e dissemina imagens de acontecimentos em lugares e/ou situações a que as equipes de 

reportagem não tiveram acesso. No entanto, um dos perigos relacionados ao intenso fluxo 

informativo e à colaboração do público se manifesta  na necessidade de noticiar  de forma 

rápida e prática. Cada vez mais os VT’s completos, contextualizados e elaborados com maior 

cuidado estão sendo substituídos por Notas vivo que utilizam as imagens colaborativas do 

público  e  informações  apuradas  rapidamente  pelo  jornalista.  O resultado que percebemos 

tanto no TV Jornal Meio-dia, quanto no TV Jornal Mais é que tais notas podem, em alguns 

casos, ir ao ar com informações equivocadas ou incompletas. 

A  opção  por  usar  as  imagens  colaborativas,  mesmo  que  seja  em notas  vivo  está 

relacionada à força que o valor notícia da imagem tem para o telejornalismo. Esse critério de 

noticiabilidade aparece com mais força e por vezes se sobressai a outros critérios relacionados 

à relevância social e ao interesse público. Assim, se constata a ideia de Jost (2004) ao ressaltar 

a importância do que é visível para a televisão. Uma perseguição policial em um dos bairros 

mais  movimentados  do  Recife  no  período  da  manhã,  com  certeza  engloba  critérios  que 

transformariam esse acontecimento em notícia, porém como não possuía imagens, a equipe do 

TV Jornal Meio-dia optou por não fazer a matéria. Já um assalto a um mercadinho na periferia 

do Recife poderia não ser noticiado por representar um fato é corriqueiro. Entretanto, esse 

acontecimento transformou-se em notícia no TV Jornal Meio-dia porque a equipe teve acesso 

às imagens de segurança cedidas em primeira mão pelo dono do mercadinho. Tais imagens 

serviram  de  pontapé  inicial  para  que  os  jornalistas  entrassem  em  ação  apurando  e 

complementando  a matéria  que resultou  em um VT completo.  Mais  uma vez,  a  imagem 

colaborativa fez a diferença no fazer notícia.

 Por outro lado, imagens fortes e assuntos relevantes nem sempre são garantia de boas 

reportagens. Isso também foi constatado analisando o cotidiano do TV Jornal Meio-dia. O 

público  colaborou  informando  e  enviando  imagens  sobre  o  problema  dos  elevadores 

quebrados no Hospital das Clínicas, entretanto, os editores avaliaram a matéria como fraca. 

Apesar do assunto e das imagens serem fortes, houve falhas referentes à atuação do repórter. 
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Isso prova que a colaboração do cidadão, mesmo que necessária, não descarta o conhecimento 

e a postura adequada do profissional de jornalismo. 

A performance do jornalista profissional é extremamente necessária, principalmente 

no momento de contextualizar, interpretar e checar as informações provenientes da audiência 

ativa. Ao aprofundar as sugestões e reclamações feitas pelo público, transformando fatos em 

temas,  os  jornalistas  do  TV  Jornal  Mais  ratificaram  essa  importância  da  atuação  do 

profissional.  Aprofundando fatos  isolados,  tanto  no exemplo  da  matéria  dos  terminais  de 

passageiros  quanto  na  reportagem dos  moradores  de  rua,  os  jornalistas  provaram que  as 

diversas formas de inserção do público no fazer notícia em conjunto com as competências 

jornalísticas surtem resultados positivos. 

Analisando  os  dois  telejornais,  objetos  de  nosso  estudo,  observamos  que  ambos 

utilizam a colaboração do público de maneiras diferentes, de acordo com as características e 

peculiaridades produtivas de cada telejornal. No TV jornal Meio-dia o público auxilia tanto na 

construção  das  notícias  produzidas  rapidamente  (Notas  vivo),  quanto  na  construção  das 

matérias mais longas que são as do quadro Proteste Meio-dia. Nesse caso, as matérias de 

caráter  comunitário  são feitas  de forma mais  elaborada,  o VT é produzido,  a situação do 

protesto é montada a pedido da produção para resultar em boas imagens. Já os factuais são 

produzidos  na  mesma  manhã  que  o  jornal  vai  ao  ar  quando  há  menos  tempo  para 

contextualizar, aprofundar e apurar melhor. 

Nesse contexto, percebemos que, em várias ocasiões, o jornalista acaba por noticiar 

fatos sem aprofundamento, contextualização e apuração necessários. A ânsia por acompanhar 

a rapidez do fluxo informativo e a necessidade de mostrar na TV o que o público já publicou 

na  Internet  faz  com  que  o  jornalista  profissional  tenha  o  mesmo  comportamento  do 

coprodutor  que apenas  dissemina  fatos.  Podemos  então diagnosticar  que,  em meio  a essa 

intensa  colaboração  do  público,  o  telejornalismo  corre  o  risco  de  se  transformar  em 

jornalismo de disseminação e não de apuração. 

No TV Jornal Meio-dia a opção por usar o material colaborativo como Nota vivo em 

detrimento do VT surge da impossibilidade de fechar um VT completo. Já o TV Jornal Mais, 

opta por transformar colaboração em nota vivo quando a denúncia vinda do público é um fato 

isolado,  que atinge  um pequeno grupo.  Esse tipo  de colaboração  com denúncias  isoladas 

ocorre em maior número no TV Jornal Mais porque esse noticiário abre espaço durante sua 

transmissão para que a audiência, por meio do Facebook, faça suas reclamações. O conceito 

de interatividade, proposto por Jenkins (2008) é exemplificado quando o TV Jornal Mais abre 

esse  espaço,  convoca  sua  audiência  para  participar.  Isso  não  descarta  outro  tipo  de 
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colaboração do público que é a participação. A audiência, tanto do TV Jornal Mais, quanto do 

TV Jornal Meio-dia, também contribui, mesmo quando não é convocado.

O cidadão sente-se à vontade para colaborar no fazer notícia porque as estratégias de 

aproximação e fidelização da TV para com seu público vêm surtindo efeitos. O fato de dar 

voz, mostrar o que as pessoas querem ver, solicitar a contribuição através de e-mail, redes 

sociais,  ou aceitando a ajuda oferecida voluntariamente faz com que as pessoas sintam-se 

parte do processo de produção noticioso e não só continuem assistindo aos telejornais como 

também contribuindo com eles. 

Os  meios  tradicionais,  como  a  televisão  perceberam  que  podem  usar  as  novas 

tecnologias a seu favor, que as novas formas de se comunicar e disseminar informações não 

fazem sua  audiência  diminuir.  Isso  porque  há  também  mudanças  na  forma  de  consumir 

informações.  A  sociedade  de  Convergência  é  marcada  por  consumidores-produtores  que 

podem assistir ao telejornal pela TV enquanto postam um flagrante no perfil desse telejornal 

nas redes sociais. Ou podem assistir a vários telejornais sem precisar ligar a TV, usando o 

computador  ou o celular.  Seja  pela  TV, pelo computador  ou pelo  celular,  o  produto é  o 

mesmo: telejornal, e sua importância não é diminuída pelas novas formas de consumo. Pelo 

contrário, essas estratégias usadas pelos telejornais de integrar a audiência também através da 

internet e das redes sociais, aumenta a aproximação com o público. As pessoas querem ver 

seus  anseios,  sua  comunidade,  não  apenas  na  Internet,  o  público  quer  se  reconhecer  na 

televisão, pois percebem o telejornalismo como um espaço que dá visibilidade e até resolução 

às questões sociais.

Nesse panorama, o cidadão, por vezes, acaba por tentar se portar como jornalista na 

medida em que percebe o que é noticiável, faz imagens com enquadramentos tradicionais, cria 

blogs em forma de notícia, sugere, apura, cobra, investiga. Isso é resultado do próprio uso que 

ele faz do telejornal que, com seu caráter pedagógico acaba também por repassar ao cidadão 

um pouco sobre o funcionamento do próprio jornalismo: como se portar diante dos fatos, 

quais assuntos podem se transformar em notícia, o que é relevante ser publicado. Com isso 

muitas  pessoas  sem  formação  jornalística  apreendem  algumas  convenções  da  produção 

noticiosa.  Entretanto,  isso  não  significa  que  a  audiência  ativa  deseja  tomar  o  lugar  dos 

jornalistas profissionais nem que o produto de sua colaboração se transformará integralmente 

em notícia. Por outro lado, o jornalista profissional, não deve comportar-se como o público 

que tende a apenas disseminar os acontecimentos sem contextualizá-los. 

Os conhecimentos jornalísticos adquiridos na universidade e no cotidiano das redações 

são de extrema importância  na prática  diária  de descomplicar  o mundo.  A construção da 
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realidade social necessita de valores e responsabilidade para que haja êxito no momento de 

apurar,  aprofundar,  contextualizar  e  enquadrar  os  acontecimentos.  A  colaboração, 

interatividade e participação são fatores que auxiliam sim no fazer notícia, mas não têm o 

poder de transformar o cidadão em jornalista. Percebe-se, então, que a parceria entre o público 

e  os  veículos  de  comunicação  deve  ser  incentivada  uma  vez  que  o  indivíduo  está  mais 

próximo dos acontecimentos e das histórias com grandes possibilidades de se transformarem 

em notícias. Entretanto, a participação de pessoas sem formação jornalística deve gerar uma 

relação de complementaridade e não de substituição ao trabalho do profissional. Cabe aos 

jornalistas  encontrarem  quais  pontos  do  fazer  notícia  podem  ser  compartilhados  com  o 

cidadão,  percebendo a melhor  forma de aproveitar  as contribuições  dessa audiência  ativa. 

Para  isso  o  profissional  deve  ser  guiado  sempre  pelo  comprometimento  com a  ética  e  o 

interesse público, princípios norteadores do jornalismo.
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GLOSSÁRIO

Bloco - conjunto de reportagens e notícias que formam um segmento do telejornal entre dois 

intervalos.
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Blog – diário pessoal na Internet. 

Cabeça – abertura das matérias editadas ou ao vivo lida pelos apresentadores nos telejornais; 

introduz o assunto da matéria feita pelo repórter. 

Chefe de reportagem -  jornalista coordenador da redação. É ele quem orienta o repórter 

sobre a pauta que irá executar. O chefe de reportagem tem a visão geral de como o jornal será 

fechado e quais são os assuntos que devem chegar primeiro na redação para que os editores se 

organizem.

Convergência tecnológica - combinação de funções dentro do mesmo aparelho tecnológico. 

Crédito - nome dos profissionais que realizaram ou participaram de um programa. Creditar é 

o mesmo que colocar nomes. 

Cross-media -  Distribuição de informações, serviços, produtos e experiências por meio das 

diversas mídias e plataformas de comunicação existentes no mundo digital e offline.

Edição - o ato de selecionar imagens e montar uma reportagem ou programa de televisão.

Editor-chefe  (editor  responsável):  jornalista  responsável  por  determinado  telejornal. 

Acompanha todas as edições feitas pelos editores de texto e organiza o telejornal como um 

todo.

Editor de imagens - radialista que tem como função o manuseio do equipamento eletrônico. 

Trabalha sob o comando do editor de texto e tem como preocupação básica a qualidade da 

imagem e os sons da reportagem.

Editor de texto (editor de notícias) - jornalista encarregado da edição/montagem das partes 

que  interessam  a  veiculação  da  notícia.  Sua  preocupação  básica  é  com  o  conteúdo  da 

informação.

Escalada  –  apresentação  das  principais  manchetes  da  edição  do  dia  de  um  telejornal; 

normalmente é gravada pelos apresentadores e editada com pequenos trechos de imagens para 

causar impacto no telespectador. 

Espelho - roteiro do telejornal; inicialmente é feito um roteiro com uma previsão de ordem e 

tempo das matérias, normalmente organizada por temas. Ao longo da produção, o espelho vai 

sendo atualizado e confirmado sua versão final após a edição das matérias previstas. 

Esqueleto -  roteiro da matéria obtido na edição de texto;edição de texto editado com off, 

sonoras, passagens, pronto para ser coberto com imagens na edição de imagens. 

Ilha  de  edição  -local  onde  são  editadas  os  VTs,  as  reportagens  e  notas  cobertas  dos 

telejornais; várias ações dos editores de texto (decupagem de sonoras) e de imagem (montar 

as matérias, fazer fusões, acelerar ou retardar as imagens etc) são feitas neste ambiente físico. 

Matéria -  assunto desenvolvido pela reportagem; notícia.
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Nota coberta  – notícia  lida pelo apresentador,  coberta  com imagens.  Essa nota pode ser 

gravada ou ao vivo. 

Nota pé - Nota simples ao vivo, lida ao final da matéria, com informações complementares. 

Nota simples ou pelada - notícia lida pelo apresentador do telejornal, sem qualquer imagem 

de ilustração. 

Nota Vivo – um tipo de nota coberta. Notícia lida ao vivo pelo apresentador e coberta com 

imagens.

Off - roteiro da matéria ou relatório de Reportagem:texto do repórter. Nela ele prevê a cabeça 

da matéria, os offs, passagem, sonora. É um roteiro para o editor de texto montar a matéria. 

Passagem -gravação feita pelo repórter no local do acontecimento, com informações a serem 

usadas geralmente no meio da matéria. É o momento em que o repórter aparece na matéria 

para destacar um aspecto da matéria ou para suprir com imagens informações que não podiam 

ser ditas em off porque não havia imagens gravadas para cobri-lo. 

Pauta -  É  uma  ordem  de  serviço  transmitida  pelos  chefes  de  reportagem.  A  pauta 

normalmente indica a pessoa que deve ser entrevistada, local, horário e até mesmo o tamanho 

da reportagem que deve ser produzida. A pauta também deve indicar os temas principais que 

devem ser abordados no texto. 

Podcast – Arquivos de áudio ou de vídeo digital,  geralmente nos formatos  MP3 e AAC 

(áudio)  e  MP4  (vídeo),  transmitidos  através  da  internet  por  meio  de  um  formato  de 

distribuição de informações em tempo real.

Pré-espelho - espelho ainda não definitivo da organização do

telejornal.

Produtor - é o pauteiro com mais funções. Tem que pensar no assunto e nas imagens. É o que 

vai transformar o roteiro em realidade.

Release – Matéria preparada por assessoria de imprensa.

 Retranca -  identificação  simplificada  de  uma  matéria  ou  notícia.  Exemplo:  VT 

ELEVADORES/HC

Sonora - é o trecho que se retira da entrevista. Quando o entrevistado aparece.

Super-8 – também chamado super 8mm, é um formato cinematográfico lançado nos anos 60 

que utiliza película de 8 milímetro de largura . O Super-8 original era um sistema de filmagem 

sem som, mas em 1973 foi lançada a versão sonora, com pista magnética. 
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Stand-up  - quando o repórter faz uma gravação no local do acontecimento para transmitir 

informações do fato. É usado quando a notícia que o repórter tem que dar é tão importante 

que, mesmo sem imagem dos fatos, vale a pena; a presença do repórter valoriza e credibiliza 

as informações dadas sobre fatos nos locais em que eles aconteceram ou vão acontecer. 

Videoteipe -  equipamento eletrônico que grava o sinal de áudio e de vídeo gerado por uma 

câmera.  Essa gravação possibilitou a edição no telejornalismo,  pois antes todo o material 

entrava ao vivo, não havia possibilidade de gravação ou edição. 

VHS  - abreviação do termo em inglês para Video Home System (em português é Sistema de 

Vídeo Doméstico). É um sistema de gravação de áudio e vídeo analógico composto de fitas de 

vídeo e de um equipamento de gravação e reprodução que permite o registro de programas de 

TV e sua posterior visualização; formato de vídeo analógico.

VT– abreviação  do termo em inglês  para  Video Tape  usada  para  designar  na  prática  do 

telejornalismo o VT editado nas ilhas de edição analógica;  o mesmo que matéria editada. 

Apesar da edição analógica não usar mais o suporte físico da fita magnética e sim arquivos 

em suporte digital nos cartões de memória ou no disco rígido dos computadores, os editores 

da era digital continuam chamando as matérias editadas de VTs. 
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